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NÁZÁRET: 
TERMÉSZETESSÉ TENNI A SZERETETET 

 
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 7 részből álló felkészítő katekézis-sorozattal buzdítja a családokat, családcsoportokat, az egyházi rend és a 

házasság szentségében élőket, hogy az alábbi fontos témákban hangolódjunk a Világtalálkozóra: 
3. katekézis: NÁZÁRET: TERMÉSZETESSÉ TENNI A SZERETETET. 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 kiegészítve is. 

 
Ima, ének (…), köszöntés 
 
NÁZÁRET EGYSZERŰSÉGE 
Bármely család, ha Jézus, József és Mária családjára néz, újra felfedezheti saját hivatását, 
elkezdheti egy kicsit jobban megérteni önmagát, eligazítást kap az élet útján, és megérezheti az 
evangélium vonzó örömét. 
Ne felejtsük el, hogy Isten emberré lett Fia sok éven át egy mindennapi, egyszerű emberi csa-
ládban élt. Az Úr az egyszerű, mindennapi életbe szeret belépni, ott szeret lakozni. 
Jézus családba született. „Jézus útja abban a családban megtett út volt. […] Bármely keresztény 
család – ahogy Mária és József tették – befogadhatja Jézust, hogy meghallgassa, beszéljen vele, 
vigyázzon rá, védelmezze, együtt növekedjen vele, és így jobbá tegye a világot. Valahányszor 
egy család megőrzi ezt a titkot, legyen akár a világ legszélén is, ott Isten Fiának a titka műkö-
dik: jön, hogy megváltsa a világot.”1 
 

Előadó team (házaspár és atya) példái arról, hogy milyen mintát hozok a gyermekko-
romból az OTTHON képéről? (vö.: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 
benne.” (Tamási Áron: Ábel Amerikában))  

Mit jelent nekem most az „otthon”? Miben köszön vissza Názáret egyszerűsége? 
 
Feladat a résztvevőknek: Sorolj fel (írj le a füzetedbe) olyan tárgyakat, tulajdonságokat, amik 
az „otthon” fogalmához tartoznak. (2 perc egyéni munka után mindenki hangosan bemond max. 
5 fő jellemzőt, s egy valaki ezeket felírja egy táblára/flipchartra, mint közös kincset.)) 
 
TERMÉSZETESSÉ TENNI A SZERETETET 
Az idő, melyet Jézus Názáretben, a Szent Családban töltött, új megvilágításba helyezi valam-
ennyi család életét: az élet látszólag jelentéktelennek és értelmetlennek tűnő mindennapi rit-
musa a család sajátos hivatásának új megvalósítási formájaként fogható fel: természetessé 
tenni a szeretetet. 
Minden, amit nap mint nap megélünk otthon, a munkahelyen, az iskolában, még ha látszólag 
nem kapcsolódik is közvetlenül a hit továbbadásának feladatához, valójában lehetőségünk arra, 
hogy „a szeretetet és ne a gyűlöletet tegyük természetessé, hogy a kölcsönös segítést és ne a 
közömbösséget vagy az ellenségeskedést tegyük általánossá”.2 Ahogyan az alatt a harminc év 
alatt Názáretben történt, úgy történhet családunkban is, és minden más helyen, ahol időnket 
töltjük. 

 
1 FERENC PÁPA: Katekézis, Szent Péter tér, 2014. december 17. 
2 FERENC PÁPA: Katekézis, Szent Péter tér, 2014. december 17. 
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Előadó team (házaspár és atya) egyszerű példái arról, mikor döntöttek az önzés helyett a sze-
retet (lemondás, áldozatvállalás, meghallgatás, bocsánatkérés, …) mellett? Hogyan tudták 
felfedezni Jézust mások/házaspárjuk arcán, hangjában, kívánságaiban? 
 
Kisfilm a Bagossy Brothers-től: https://www.youtube.com/watch?v=Qjmj9aNqgG8 
 
Kör-megosztás: Mi ragadott meg leginkább a mai témával kapcsolatban? Milyen változást 
teszek, hogy jobban észrevegyem a páromban Jézus arcát? 
 
Záróima 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qjmj9aNqgG8

