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A család a szeretet otthona 

A kisded Jézus a betlehemi éjszakában családba született 
bele. Jézus útja egy családon keresztül indult el, és 
vezetett el hozzánk, emberekhez. Az Egyház is a családo-
kat, a családtagokat, az édesanyákat, az édesapákat, a 
gyermekeket és a nagyszülőket szólítja meg elsősorban. 

A családban tanuljuk meg elfogadni és befogadni, tisztelni 
és szeretni az Istent, és ezen tapasztalatok révén ember-
testvéreinket. 
Jézus is a szüleitől és bizonyára a nagyszüleitől, szent Joachimtól és szent Annától tanulta 
meg mindezt. Gyermekként sokat tanult és kapott tőlük. Később azután ő is viszonozta 
mindazt a szeretetet, gondoskodást és törődést, amelyet tőlük kapott. 

A család napjainkban is a legfőbb helye és színtere annak, hogy a gyermekek lelkileg-testileg 
egészségesen, harmonikusan fejlődjenek. 
Sajnos napjainkban is vannak és ezután is lesznek hajótörött családok. Jézus oda is szeretne 
megszületni, és részt venni az életükben. Az ő várakozásukat is be akarja teljesíteni, hiszen 
gyermek, szülő és nagyszülő egyaránt vágyakozik  a szeretetre és a megértésre. 

Isten az embert közösségi lénynek alkotta, teremtette. Szűz Mária és szent József megvalósí-
totta ezt családi életükben. A család oltalmat, biztonságot, összetartozást és szeretetet nyújt. 
Mindezek egybefoglalják a jövő és a növekedés lehetőségét minden gyermek számára. 

Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy családjainkhoz hozzátartoznak a nagyszülők és az 
idősek is. Találtam nekik egy szép és tartalmas imádságot: „Uram, érzem, hogy életem a 
naplemente felé halad. Ha múltamat nézem, két érzelem foglalja el lelkemet: a bánat és a 
hála. Uram, bocsánatodat kérem mindazért a rosszért, amit elkövettem, és irgalmas 
szeretetedre hagyatkozom. Hálát adok neked minden adományodért, amellyel eltöltöttél 
életem folyamán. Kérlek, őrizz meg nyíltnak a világ problémáival szemben, készségesnek, 
hogy elfogadjam az új nemzedéket, és hogy még hasznosítsam magam. Engedd, hogy ezeket 
a napokat derűben, békében és jó egészségben töltsem. De ha betegség sújtana, adj erőt, 
hogy szeretettel fogadjam. Kérlek azokért, akik jót akarnak nekem, és akik nem hagynak 
magamra. Légy közel minden időshöz, akit elhagytak. Uram, én reményem, feléd megyek.” 
(A. Vigano: Kicsoda a Szentlélek?, 267. o.) 

Adj, Uram, olyan családokat, amelyekben szeretetben élnek idősek és fiatalok egyaránt. 

 

Tóth Miklós, Rábatamási 

 

„Jézus pedig élre tört mind a bölcsességben, mind korban, mind  Isten és mind emberek előtti 
méltóságban.”(Lk 2,52) 

1. Mennyire szeretek élre törni? Miben? 
2. Mennyire tudok szeretetre méltóan viselkedni? 
3. Kinél szeretek ottmaradni? Miért?  

[Angel] 


