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HÍVOM A CSALÁDOKAT,
HÁZASPÁROKAT, JEGYESEKET ÉS SZERELMESEKET,
A CSALÁDOKAT SZERETŐ SZERZETES- ÉS PAPTESTVÉREKET,
ÉS MINDENKIT, AKI A CSALÁD ÉS AZ ÉLET MELLETT ÁLL!
A tízéves zéretszégit találláozírra a többszég hlíastlrslvalá együtt jöt elá. Vzlátao egyedüütlálláláro its,ü zés vzlátao,ü
aoito fzérjütoet,ü vagy feláeszégütoet zsítlláy-,ü vagy itsozláatlrsaito oöíütlá vlláasítztlo. Mitndünyljan nagy
örömmelá jöteo feláeláevenítenit a oöíös zélámzényeoet,ü elábesízélánit aí elámúlát tí zévben törtzénteoet.
Osítlláyfőnöoüto úgy oösíöntöte őoet,ü mitntha mzég mzst its aí „ő zsítlláya” vzlánlnao. Meszélájzéteo elá –
mzndüta –,ü hzgy hzgyan zéláteo. Szoatzorrlá tudüzm,ü hzgy mit törtzént veláeteo,ü hzlá düzlágzítzo,ü oitneo hlny
gyereoe van,ü düe mzst láegjzbban aí zérdüeoeláne,ü hzgy hzgyan zéríitteo magatzoat,ü hzgyan zértzéoeláitteo aí
zéretszégit rta elátelát zéveitteoet. Síeretnzém,ü ha nem p anasíozdünltzo,ü itnolbb aít mzndüjltzo elá,ü hzgy mitn
munolláozdützo,ü mitt tesíteo aízért,ü hzgy vlgyaittzo telájesütlájeneo,ü hzgy zéláeteteo jzbb zés síebb láegyen,ü
hzgy aízo aí esetláeges gzndüzo,ü nehzéíszégeo,ü ameláyeo mitat p anasíozdühatnltzo,ü eláhlrulájanao. A fúolálnyzo szrra besílmzlátao düzlágaitorrlá,ü egyeseo oitcsitt vitssíafzgztan,ü mlszo ősíitntzén zés aí zsítlláyfőnöo
ozérzészét ozmzláyan vzéve. Egy lálny aíznban,ü aoit mzég egyedüütlá zélát,ü zés aí zsítlláyban a láegmagasabb,ü oöíelá
ozét mzéter magas vzlát,ü oitcsitt oeserűen besízélát. Könnyű vzlát neoteo – mzndüta –,ü neoem fzláytzn
ozslrláabdülínzm oeláláet,ü nap znta edüízés,ü het ozét-hlrzm meccs,ü vitdüzéoen zés oütláföládüön. Én nem zértem
rl randüevúínit,ü fzláytzn csao a ozslrláabdülítam. Mzst,ü hzgy mlr oeídüeo oitöregedünit,ü a ozsaraílst its be
oelálá fejeínem. A ozrban hzíílm itláláő fúo mlr mitndü eláoeláteo,ü sírvalá aláitg remzéláheteo egy ozmzláy
találláozílst. Te sízép  sp zrt-oarritert futztllá be – sírlát oöíbe aí egyito zsítlláytlrs –,ü a sitoereitdüneo csao
örütlásí? Túlá nagy lra van eíeoneo a „sitoereoneo” – vlláasízlát a ozsaras lálny –,ü zés mitre megyeo veláe? Aí
bitítzs,ü hzgy ha újra oeídühetnzém,ü nem eít aí utat vlláasítanlm.
Keresítzényozént arra vagyuno hitvatva,ü hzgy meghaláadüva önmagunoat zés ozrláltaitnoat flradühatatláanulá
töreoedüjütno a síeretet zés aí egyszég telájesszége felázé. Ne csütggedüjütno töozéláetláenszégeitno láltln,ü zés ne
ítzélájüto oemzénysíívűen elá aízoat,ü aoito nagyfzoú törzéoenyszég lláláap ztlban zéláneo. Annao tudüatlban
zélájütno,ü hzgy aí a telájesszég,ü amitre ígzéretet oap tuno,ü mitndüen ozép íeláetet meghaláadü,ü düe csao zdüalt láehet
benne rzésíütno. (vö. AL 325)
Hogyan tudjátok gyerekeiteket arra tanítani, hogy kellő önismeretel fáradhatatlanul
törekedjenek a szeretet és az egység teljessége felé? Mi segít az esetleges kudarcok után az
újrakezdésben?
Manap slg aí zéláetben szo mitndüen aggasíthat mitnoet,ü gyaoran úgy zéreííüto,ü hzgy ebben a mait vitlálgban
nem its láehet oeresítzényozént bzládüzgulánit. Blrmitbe aoaruno beláefzgnit,ü nehzéíszégeo jeláentoeíneo,ü zés
mlrits zozt láltuno a p anasíozdülsra. Ferenc p lp a 2013-ban egy hzmíláitljlban eláítzéláte a p anasíozdülst,ü
mzndüvln,ü hzgy aí elávesíit eláőláütno a remzényt. Dr. Salávz Nzè zláasí p síitchzlárgus,ü aoitneo PANASZKODNI
TILOS tlbláljlt a Síentatya oitfütggesítete itrzdülja ajtajlra,ü egy itnterjúban rlmutatzt,ü hzgy ha a
p anasíozdülsra össíp zntzsítuno,ü aoozr nem tudüuno a p rzblázémlitno megzládülslra fgyelánit. Így tehlt a
p anasíozdüls itdüőp zcszéozláls. Arra oelálá ozncentrllánuno,ü amitvelá javíthatjuo zéláetmitnőszégütnoet. Hzííuo
műoödüzésbe a p zíittv,ü oeresítzény erzényeoet,ü a sízláitdüarittlst,ü a mlszooalá valár zsítzílst,ü a mlsito ember
meghalálágatlslt,ü a testvzérit ozmmunitolcitrt zés segítszégnyújtlst,ü erősítsüto a remzényt. Szhase feláedüjüto
Jzéíus tanítlslt: „Öt verebet ugye ozét flálázérzért adünao? Isten mzégsem feláedüoeíito meg egyrőlá sem
oöíütláüto. Neoteo p edüitg mzég a fejeteo hajsílláait its mitndü sílmzn vannao tartva. Ne fzélájeteo tehlt: szooalá
zértzéoesebbeo vagytzo t aolrhlny verzébnzélá.” (Lo 12,ü 6-7)
Hogyan tudtok a súlyos beteg, a kilátástalan helyzetbe került barát, a látszólag véglegesen
megromlot kapcsolatban élő házaspár panaszkodására úgy reagálni, hogy az ne érezze
szavaitokat a „szerencsés” ember fölényes kioktatásának?

Aoit rlsízozt a p anasíozdülsra,ü aí mlr autzmatousan csitnllája. Panasíozdüito,ü ha sízép en sütt a nap ,ü
mert aoozr túlá meláeg van,ü p anasíozdüito,ü ha feláhős aí itdüő,ü mert aí zláyan nyzmasítr,ü p anasíozdüito,ü ha
esito aí eső,ü mert aoozr ő meglíito. Hamar elájut zdüa,ü hzgy blrmit törtzénito,ü vagy zép p en nem törtzénito,ü aí
aízért törtzénito,ü vagy nem törtzénito,ü hzgy neoit lrtszn. A düzlágzoat csao a sajlt síemp zntjlbrlá zértzéoeláit,ü
aí,ü hzgy aí llátaláa neheímzényeíet esemzény vagy oörütlámzény mlszora,ü aolr láegoöíeláebbit
hzííltartzíritra,ü hlíastlrslra,ü gyereoeitre mitláyen hatlssalá van,ü felá sem merütlá benne. Mitndüen eláláene
van,ü mitndüent negatvan lált,ü mitndüenneo ő aí lládüzíata,ü a többiteo meg nem törődüneo veláe,ü mzég csao
nem its zérteneo egyet veláe. Így aítln oap cszláatait mlszooalá,ü csaláldüjlvalá,ü barltaitvalá,ü munoatlrsaitvalá its
megrzmláanao. Jrlá itndüulát hlíasslgzo mehetneo tönore,ü ha a fzérj,ü vagy a feláeszég beláeoerütlá a
vitotmitímus,ü aí lládüzíatzérízés hllárjlba.
Az önző, sikertelen ember könnyen válik „áldozatá”” Idézzetek fel rokoni, barát, vagy ismeretségi
körötökből olyanokat, akik az áldozat érzés hálójába kerültek? Hogyan sikerülhet az ilyenek
kigyógyítása?
Szo oeresítzény csaláldüban its gyaozrit a p anasíozdüls. Oooalá-zo nzéláoütlá p anasíozdüuno,ü a csaláldütagzo meg
maguo its itnolbb megtzládüjlo a p anasít,ü mitntsem megnyugtatnlo a p anasíozdürt. Llssuo Isten
síemzévelá csaláldüuno mitndüen tagjlt zés itsmerjüto fölá bennüto Kritsítust. Csao aoozr láehetütno telájesen
jeláen a mlsito sílmlra,ü ha mitndüen oörütlámzényrőlá,ü sajlt zérdüeoeitnorőlá megfeláedüoeíve adüjuo zdüa
önmagunoat. Erre Jzéíus a mitnta,ü mert amitozr valáaoit oöíeláedüet hzííl,ü hzgy besízélájen veláe,ü
rlteoitntet,ü síeretetelá nzéíet rl (vö. Mo 10,ü21). Aí ő jeláenlázétzében senoit nem zéreíte meláláőíve maglt,ü
mert Jzéíus síavait zés gesítusait eít a ozérdüzést fejeítzéo oit: "Mitt aoarsí,ü hzgy cseláeoedüjem veláedü?" (Mo
10,ü51). (vö. AL 323)
Tud-e segíteni a családcsoport azon a házaspáron, akikről kiderült, hogy magukat mindenben
sikertelennek érzik, úgy látják, hogy ők mindig áldozatok? Hogyan lehet a csoport egységét az
ilyen házaspárok panaszkodása és negatv állásfoglalásai ellenére megőrizni?
Mzndüdü csao – fzrdüulát aí zsítlláyfőnöo a ozsaras lálnyhzí –,ü jrlá emlázéosíem arra,ü hzgy a ozslrláabdülíls
meláláet testneveláő tanlrit ozép esítzést its síereítzélá? Tanlr úr jrlá emlázéosíito – vlláasízlát a lálny –,ü csao van
egy oits baj eííelá a ozép esítzésselá: nem sitoerütlát láetennem a oöteláeíő nyelávvitísglt,ü így nem oap tam meg a
düitp lázmlmat. Hitlba oütsíoödütem,ü hitlba gyötörtem magam a tanulálssalá,ü nitncs hasínlláhatr
ozép esítzésem. Kitcsitt sötzéten láltzdü a heláyíetet – vete lt a sírt aí zsítlláyfőnöo –,ü ha beadüsí egy
ozérvzényt a tanulámlnyit zsítlláyra,ü engedüzéláyeíito a p rtvitísglt. Aítln amíg eít itntzéíito,ü itt aí itsozlálban
feláeláevenítedü a nyelávtudülszdüat,ü ebben tudüzo segítenit,ü majdü sitoerrelá láevitísglízlá. Nlláuno itt mzst aí
egyito tzrnatanlr zép p  nyugdüíjba ozésíütlá. Síívesen aláoalámaínlno egy fritss düitp lázmlst heláyete. A ozsaras
lálny meg sem bírt sírláalánit. Tanlr úr – mztyzgta,ü zés eláp ittyeredüet –,ü eí fantasítouss Jr,ü jr – csitttzta
aí zsítlláyfőnöo –,ü csao egy oitoötzésem van: ha valáamit nem tetsíito,ü ha valáamitrőlá úgy láltzdü,ü hzgy
láehetne síebb,ü láehetne jzbban csitnllánit,ü ne p anasíozdüj,ü hanem aít találládü oit,ü hzgy hzgyan tudünldü
megsízép ítenit,ü mitt tehetütno aízért,ü hzgy jzbb láegyens
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