HÍVOM A CSALÁDOKAT
Januári levél
Kedves családjaink!
Kedves házas- és családcsoportok
mozgalmakban és mindenütt!

a

plébániákon,

egyesületekben,

Január 1-én Mária istenanyaságát ünnepeljük. Ez alkalmat ad arra, hogy újra
felfedezzük az anya és gyermeke közötti szeretet-kapcsolat forrását, Isten
megelőző szeretetét. Tudatosítsuk, hogy ez a kapcsolat nem befejezett,
munkálkodjunk rajta, éljük meg, ezzel váljunk a kihűlő kapcsolatok világában a
szeretet jelévé.
Minden ember anyától születik, s az édesanya az ember én-te kapcsolatát egy életre
meghatározza. Hiába vannak az egészséges gének, a legmegfelelőbb táplálék, a
tökéletes anyagi háttér, a gyermek súlyosan károsodik, ha nem ismeri meg az egy
emberben megtapasztalható szeretetet, ráhagyatkozást, életkedvet, elemi bizalmat.
Élete folyamán a másra utaltság megélését az anyára utaltság tudattalanba beépülő
tapasztalatai fogják meghatározni. Ám önzésével az anya az én-te kapcsolatot el is
ronthatja, annyira, hogy az ember egy életre megnyomorodhat és megrekedhet a
gyermek-anya egységben.
Egyes nő-mozgalmak a nő szabadságára hivatkozva el akarják szakítani az
anyaságot a természetes biológiai folyamattól, nem véve tudomást a mind a
társadalom, mind az egyén számára súlyos következményekről. Az anyaság szent,
mert szent ügy van rábízva: a szabadon ajándékozott szeretetre meghívott ember.
Az anyában ismeri meg az ember Isten megelőző szeretetét, mert az anya világra
hozza gyermekét, szereti és érte él, mielőtt még tudná, hogy mi lesz gyermekéből.
Az emberi méltóság igazi alapja ez a feltétel nélküli szeretet.
Mária, mikor Jézusra igent mondott, már ezzel a megelőző szeretettel szerette Fiát, s
szeretetét Jézus életének semmilyen örömteli vagy fájdalmas eseménye nem
befolyásolhatta, mert feltétel nélkül szerette. Megértette, hogy Isten ajándékát kapta,
élete ettől az ajándéktól nyert értelmet. (Jn 4, 10)
„Mária valóban „Isten Anyja”, hiszen Isten örök fiának az anyja, aki emberré lett, aki
maga az Isten.” (KEK 509)
Amikor Mária Istenanyaságát ünnepeljük, akkor ünnepeljük égi Édesanyánkat, aki
gyermekeivé fogadott minket is, szeretetéről és gondoskodásáról biztosított minket,
mielőtt még megszülettünk volna. Isten megelőző szeretetét kapjuk tőle ajándékba.
Ez a hónap nagyszerű alkalmat ad arra, hogy a családjaitokban, a családközösségeitekben az anya-gyermek kapcsolatról beszélgessetek. Az édesanyák
beszéljék el, hogy milyen élmény volt számukra egy szabadon ajándékozott
szeretetre meghívott embert hordozni a szívük alatt, szeretni valakit, aki ismeretlen,
akiről még alig tud valamit, csak azt, hogy rá van utalva és még évekig rá lesz utalva.
Hogyan érezték meg a ráhagyatkozást, a feltétlen bizalmat gyermekükben?
Megértették-e, hogy ajándékot és, sok semmi máshoz nem hasonlítható örömöt
kaptak, de egyúttal olyan felelősségteljes feladatot, megbízatást is, amivel sok gond,
megpróbáltatás, sőt szenvedés jár.

Ti pedig, gyermekek, tudatosítsátok, hogy életetek meghatározó szeretet-élményét
édesanyátok adta nektek! Idézzétek fel szépségét, alakját. Válaszoljatok ma is, újra
meg újra a szeretetre szóló meghívásra, váltsátok be édesanyátok reményét, amikor
megelőző szeretetével arra vágyott, hogy megszázszorozva kapja vissza azt, amit
Isten ajándékaként nektek továbbajándékozott!
Végül ti, édesanyák és gyermekeik ne tekintsétek befejezettnek kapcsolatotokat,
tegyetek mindig még valamit hozzá az ajándékokhoz! Okozzatok szeretetből újra és
újra örömet, hárítsátok el a szenvedéseket! A már édesanyjukat elvesztett
gyermekek, s a gyermeküket elvesztett édesanyák erősítsék és újítsák meg
szeretetkapcsolatukat, ne szűnjenek meg egymásért imádkozni! (l. Familiaris
Consortio 62).
Azok, akik Krisztust követik, az anya-gyermek kapcsolatban is Mária és Jézus
kapcsolatát tekintik példaképüknek. Nem a reklámok hamis csillogású otthonaiban
gyerekeiket a legújabb játékokkal és tápszerekkel elhalmozó háziasszonyok fogják
boldoggá tenni a jövő nemzedékét. Minél közelebb kerülünk példaképeinkhez, annál
szebb, erősebb és boldogabb lesz Európa.
Beszélgessetek, gondolkozzatok és legyetek mindennapjaitokban az édesanyai
szeretet jelévé!
Bíró László
a MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

