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CSALÁDI SZERETET: 
HIVATÁS ÉS AZ ÉLETSZENTSÉG ÚTJA 

 
A Családok X. Világtalálkozójára kerül sor Rómában 2022. június 22–26. között, melyre szeretnénk a figyelmet felhívni és az 

előtte lévő időszakot ráhangoló programokkal, ajánlásokkal tartalmassá tenni.  
Ferenc pápa egy felkészítő katekézis-sorozattal buzdítja a családokat, családcsoportokat, az egyházi rend és a házasság 

szentségében élőket, hogy az alábbi fontos témákban hangolódjunk a Világtalálkozóra: 
1. katekézis: Családi szeretet: hivatás és az életszentség útja 

Az alábbi vázlat egy lehetséges forgatókönyv csoport-találkozóra. Atyákra is kitér a vázlat, ha van pap is a csoportban. 
Gyakorlati tanács: legyen a résztvevőknél füzet, toll, amik a kis kérdések megválaszolásához kellenek. Vezetheti az estét egy 
házaspár, de akár egy atyával kiegésztítve is. 

 
Ima, ének („Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, …”) , köszöntés 
 
A HIVATÁS MINT MEGHÍVÁS 

A hivatás szó szótöve a hív ige. Az Isten életre hívott minket, majd a keresztség szentségén 
keresztül szólított meg minket. Ő hívta életre a párunkat is, sőt Ő hívott meg minket a házasság 
szentségére is. („Nem jó az embernek egyedül, teremtek néki segítőtársat, hozzáillőt„ (Ter 
2,18)).  

Az atyákat pedig arra hívta az Isten, hogy a papszentelés által Istennek és az Ő népének 
szentelje az életét. 

A házasság és a papság is hivatás, Isten hív meg rá. Minden igazi hivatás a Jézussal való 
találkozással kezdődik! 

 
Előadó team (házaspár és atya) példái saját „meghívásukról” (Milyen útra vágytál, hogyan 

lépett életedbe a nagy Ő?) 
Feladat a résztvevőknek: Gondolj vissza arra a momentumra, helyzetre, amikor a hivatásod 

magja szívedben gyökeret vert. Mi a legerősebb érzésed most ezzel kapcsolatban?   (2’ egyéni 
munka, 2’ páros megbeszélés) 

 
Képmeditáció: Caravaggio - Lévi meghívása: 
http://pctrs.network.hu/clubpicture/8/5/3/_/szent_mate_elhivatasa__san_luigi_dei_francesi

_853766_31259.jpg 
 
A NÉV 

Az a szokás, hogy egymást néven szólítjuk, nagyon elterjedt gyakorlat családjainkban, 
különösen, ha vannak gyerekek is. A szülők számára nem kis jelentőségű döntés, hogy milyen 
nevet válasszanak gyermekeiknek, és miként fogják hívni őket egész életükben. 

Előadó team példái:  Hogyan viszonyulok a nevemhez? Mit jelent ez nekem? Mire köte-
lez?  (Gyerekeink elnevezésének rövid története – ha belefér az időkeretbe).  
  

Feladat a résztvevőknek: Mint jelent számomra ez a bibliai mondat: „…annak örüljetek, 
hogy nevetek fel van írva a mennyekben” (Lk 10,20)?   (2’ egyéni munka, 2’ páros megbe-
szélés) 
 
 
ISTEN A NEVÜNKÖN SZÓLÍT BENNÜNKET 

http://pctrs.network.hu/clubpicture/8/5/3/_/szent_mate_elhivatasa__san_luigi_dei_francesi_853766_31259.jpg
http://pctrs.network.hu/clubpicture/8/5/3/_/szent_mate_elhivatasa__san_luigi_dei_francesi_853766_31259.jpg
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„Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, az enyém vagy.” (Iz 43,1) 
Isten örök idők óta hív bennünket. Az emberek a szüleinktől kapott néven hívnak ben-

nünket. Maga Isten is ezen a néven hív bennünket. A Bibliát olvasva észrevehetjük, hogy Isten 
folyamatosan és különböző formákban hívja a férfiakat és a nőket, hogy lépjenek kapcsolatba 
vele és fogadják be őt életükbe. Ma az Atya arra hív, hogy kövessük Jézust, mert általa olyan 
életet kapunk, amelyben Krisztus legyőzte a halált; olyan életet, amelyet minden nehézség el-
lenére érdemes élni, mert az örök élet felé irányul. A Szentlélektől kapott erővel válaszolhatunk 
Isten hívására, mely mindannyiunk számára egyedi. 

Előadó team példája: Olyan eset, amikor Isten szólított. Hogyan válaszoltam a hívására? 
Honnan tudhatom, hogy Ő hívott? 

Feladat a résztvevőknek: (Gondolj egy olyan eset, amikor Isten szólított.) Hogyan vála-
szoltam a hívására? Honnan tudhatom, hogy Ő hívott?      (2’-2’) 
 
A HÁZASSÁG és PAPSÁG VÁLASZ EGY HÍVÁSRA 

A házasság szentségével a házastársak Isten hívására válaszolnak. Ennek a hívásnak az a 
célja, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret. (vö. Jn 15,12) 

A házaspár által a házasságkötés napján kimondott „igen” azonban szembe kerül azzal a 
mindennapi küzdelemmel, hogy házastársunkat minden gyarlóságával és gyengeségével együtt 
szeressük. Ez azt jelenti, hogy a Szeretetre való hívásra csak Krisztus kegyelmével válaszolha-
tunk. A házasoknak folyamatosan be kell fogadniuk ezt a kegyelmet, melyet nap mint nap 
megkapva fokozatosan, kitartással és alázatos türelemmel megtanulják szeretni egymást, és 
megtanulnak úgy szeretni, ahogyan Jézus szeret. 

Előadó team példája: (amikor önzőségemet legyőzve döntöttem a párom mellett) 
Feladat a résztvevőknek:  Mi segített abban, amikor a párom mellett tudtam dönteni? 

(Gondolj egy konkrét esetre.)?    (3’-3’) 
 
Kör-megosztás: Isten arra hív minket, hogy szennté - azaz szeretetének (tökéletlen, de mégis 
valóságos) képmásává - váljunk. Miben segít a hivatásom az életszentség útján? 
 
Záróima 
 


