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ÉLETSZENTSÉGRE KAPTUNK MEGHÍVÁST 
 
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: 
2. katekézis: ÉLETSZENTSÉGRE KAPTUNK MEGHÍVÁST. Az alábbi vázlat egy lehetséges forgatókönyv cso-

port-találkozóra.  
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 („Jézus életem, erőm békém,…), köszöntés 
 
ISTEN KIVÁLASZTOTT, HOGY SZENTTÉ VÁLJUNK  

Mire kapott meghívást a családunk? Szent Pál – akit életének radikális megváltoztatására 
hívott az Úr (vö. ApCsel 9,1–28) – a következőképpen válaszolhatott: „Áldott legyen az Isten, 
[…], aki […] a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket, hogy szentek és feddhetetlenek 
legyünk előtte szeretetben” (Ef 1,3–4).  

A család egy férfinak és egy nőnek abból a döntéséből születik, hogy közös életet kezde-
nek, Krisztus kegyelmének támogatásával. Amikor ez megtörténik, a házaspár számára az 
újdonsággal és új kihívásokkal teli házas lét – ahogy a házasságkötés szertartása mondja – 
megszentelődésük új útjává válik, következésképpen az életszentséghez vezető kiváltságos 
úttá. Hasonlóképpen a néha bonyolult és nem mindig könnyű kapcsolatokkal átszőtt családi 
élet különösen alkalmas és kedvező hely lesz arra, hogy szemléljék Isten Lelkének működését. 
Ő az emberi szívet át tudja annyira alakítani, hogy a család tagjai képesek legyenek úgy sze-
retni, ahogyan Krisztus szeret. 

Tisztában kell lennünk azokkal az ajándékokkal, talentumokkal, amikkel szolgálhatjuk a 
családunkat, környezetünk ben élő embereket. 

Feladat a résztvevőknek: Melyek azok a különleges ajándékok, amelyeket Isten nekem 
adott?  (2’ egyéni munka, 2’ páros megbeszélés) 

 
Előadó team (házaspár és atya) példái arról, hogy Isten „vezet bennünket, hogy szentté 

váljunk”:  mikor éreztem, hogy vezet ezen a szentség felé vezető úton? 
Feladat a résztvevőknek: Isten „vezet bennünket, hogy szentté váljunk”:  mikor éreztem, 

hogy vezet ezen a szentség felé vezető úton?  (2’ egyéni munka, 2’ páros megbeszélés) 
 

ÉLETSZENTSÉG: MINDENKI MEGHÍVÁST KAPOTT RÁ  
„Én, az Úr vagyok a ti Istenetek: szentelődjetek meg és legyetek szentek, mert én szent 

vagyok” (Lev 11,44).  
Ferenc pápa a Gaudete et exsultate kezdetű apostoli buzdításában mindenkit arra bátorít, 

hogy válaszoljon a szentségre szóló személyes meghívottságára. Isten nem névtelenül és 
általánosságban hív, hanem mindenkihez személyes meghívással fordul. 

Hallgassunk meg néhány gondolatot, melyekben a Szentatya egyértelmű felhívást fogal-
maz meg arra vonatkozóan, hogy ne féljünk elfogadni szentségre szóló meghívottságunkat:  

„Szívesen látom az életszentséget Isten népében […]: a szülőkben, akik nagy szeretettel 
nevelik gyermekeiket; olyan férfiakban és nőkben, akik fáradságos munkájuk eredmé-
nyeként viszik haza a kenyeret.  
„»Ki-ki a maga útján« […]. A lényeg, hogy minden hívő felismerje a saját útját, amelyet 
Isten személyesen neki szánt (vö. 1Kor 12,7), és azon a legjobbat hozza ki magából; és nem 
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az, hogy annak utánzásában merüljön ki, amit nem az ő számára gondoltak el” (Gaudete et 
exsultate, 11).  
„Nem kell püspöknek, papnak, szerzetesnőnek vagy szerzetesnek lennünk, hogy szentek 
legyünk. Gyakran megkísért bennünket az a gondolat, hogy az életszentség azok kivált-
sága, akiknek megadatik a mindennapos teendőktől való távolmaradás, és sok időt szen-
telnek az imádságra. Nem így van. Valamennyien arra kaptunk meghívást, hogy 
szentek legyünk; azáltal, hogy szeretettel élünk és mindegyikünk felajánlja a maga ta-
núságtételét a napi teendőiben, ott, ahol éppen van. […] Házas ember vagy? Úgy légy 
szent, hogy szereted és gondozod a férjedet vagy a feleségedet, ahogyan Krisztus törődik 
az Egyházzal. Munkásember vagy? Úgy légy szent, hogy becsülettel és szakértelemmel 
végzed a munkádat a testvérek szolgálatában. Szülő, nagymama vagy nagypapa vagy? Úgy 
légy szent, hogy türelemmel tanítod a kicsiket Jézus követésére” (Gaudete et exsultate, 14).  
„Ez az életszentség, melyre az Úr meghív téged, apró gesztusokkal növekszik” (Gaudete et 
exsultate, 16).  
„Adja az ég, hogy fel tudd ismerni, mi Jézus szava, mi az ő üzenete, amelyet Isten a te 
életeddel akar elmondani a világnak. […] Az Úr fogja teljességre vinni ezt, hibáid és ne-
gatív pillanataid ellenére is. Te csak el ne hagyd a szeretet útját, és maradj mindig nyitott az 
ő megtisztító és megvilágosító természetfölötti működésére” (Gaudete et exsultate, 24).  

 
Előadó team (házaspár és atya) 1-1 gyerekkori és jelenkori példa olyan emberekről, akikre 

mint „szentéletű” tekintünk.  Mi volt vonzó az életükben? Milyen üzenetet küld rajtuk ke-
resztül az Isten nekem? 

Feladat a résztvevőknek: 1-1 gyerekkori és jelenkori példa olyan emberekről, akikre mint 
„szentéletű” tekintünk.  Mi volt vonzó az életükben? Milyen üzenetet küld rajtuk keresztül az 
Isten nekem?  (2’ egyéni munka, 2’ páros megbeszélés) 

 
Kisfilm levetítése (Lead India) : https://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY 
 
Kör-megosztás: Mi érintett meg a kisfilmből? 
 
Záróima 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY

