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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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A Szent Család:
Jézus, Mária és József

Család: élet- és szeretetközösség
Boldog családi élet?

A

Kérjük a Szent Család tagjainak,
Jézusnak, Máriának és Józsefnek oltalmát családjaink életére és jövőjére, hogy a keresztény családok
hitelesen tudjanak tanúságot tenni
az igazi családi értékekről és azok
adományozójáról, Jézus Krisztusról!

Szeretet a családban

K

arácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Az ünnep lényegét így is megfogalmazhatjuk: Jézus
születésével az isteni szeretet jött el az
emberek világába, a mi világunkba.
A szeretetnek otthonra van szüksége.
A szeretetnek családra van szüksége,
hogy otthonra találjon. A mindenható
Istennek az volt a szándéka, hogy Jézus
emberi családban szülessen meg, a szeretet egy családban jöjjön el a világba.
Istennek szüksége volt egy családra,
hogy megszülessen.
A mai napon, a karácsony ünnepe
utáni első vasárnapon a Szent Családot:
a kis Jézust, Máriát és Józsefet állítja az
Egyház ünneplésünk középpontjába és
a családok elé példaképként. Jézust, aki
maga a szeretet, a családban megszülető
szeretet. Máriát, Jézus édesanyját, minSzent Család
vasárnapja
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mai ünnepen a Szent Család áll
példaként a boldogságra vágyó
családok előtt.
Boldog családi élet. Milyen egyszerűen
hangzik ez a mondat. Létezik egyáltalán
boldog családi élet? A házasság előtt álló
fiatalok akarnak valaha boldog családi
életet?
Az első gond mindjárt a boldogsággal
van. A mai fiatalok ugyanis inkább a
szórakozást keresik, mintsem a boldogságot. Lehet, hogy sok cselekedetük valamiféle örömet okoz nekik, de ez az
den édesanya példaképét, és Szent Józsefet, Jézus nevelőapját, aki minden
földi édesapa számára példát mutat az
atyai gondoskodásról.
A mai napon, amikor a Magyar Katolikus Egyházban megnyitjuk a Család
Évét, érdemes megfontolnunk a következőket:
Azok a családok, ahol jelen van az élő
Isten és élő a szeretet is, ott az új életet,
a születendő gyermeket nem elhárítandó veszélynek, hanem Isten áldásának tekintik. Isten jelenléte, a szeretet
jelenléte – ha nem is látványosan – de
egyértelműen és észrevehetően megmutatkozik a családok életében, a házastársak egymással való kapcsolatában, a
szülők és a gyermekeik kapcsolatában.
Isten közelsége, a szeretet légköre a
gyermekektől kezdve a szülőkig és a
nagyszülőkig a család minden tagját segíti abban, hogy felelősséggel éljen saját
hivatásának.

öröm gyorsan mulandó. Az igazi boldogság ennél sokkal tartósabb örömöt
jelent. Megkérdezhetjük azt is, hogy
egyáltalán ki akar napjainkban családot?
Mintha új életformák akarnának a család
helyébe lépni, s egyesek azt követelik,
hogy ezeket ugyanolyan jogok illessék
meg, mint a hagyományos családokat.
Boldog családi élet? Egy boldogság és
családi szeretet nélküli lét nevezhető
egyáltalán életnek? Milyen élet ez?
A család az ember helye, itt érezzük
otthon magunkat. A család az Isten
helye is. Fogadjuk be Istent életünkbe, és bízzuk őrá a magunk és
családjaink életét!

Ima a Szent Családhoz
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runk, Jézusunk, aki családban
születtél és éltél, hozzád fordulunk a családokért. Mutasd meg az
igazi boldogságra vezető utat a fiataloknak, akik arra készülnek, hogy a te
tanításod, szándékod és akaratod szerint éljék életüket egymással és veled!
Segítsd az édesanyákat és a feleségeket, hogy édesanyád, Mária példáját
kövessék az áldozatokat vállaló szeretet mindennapi megélésében!
Segítsd az édesapákat és a férjeket,
hogy védőszentjüknek és példaképüknek tekintsék Szent Józsefet, aki szeretettel és hűséggel gondoskodott
családjáról. Te engedelmeskedtél a
mennyei Atyának és földi szüleidnek
is. Tanítsd engedelmességre a gyermekeket szüleik iránt! Add, hogy
minél több szent család legyen!
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