
1. oldal 

MINDNYÁJAN GYERMEKEK,  
MINDNYÁJAN TESTVÉREK VAGYUNK 

 
 
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, család-
csoportokat, az egyházi rend és a házasság szentségében élőket, hogy az alábbi fontos témákban 
hangolódjunk a Világtalálkozóra: 

4. katekézis: MINDNYÁJAN GYERMEKEK, MINDNYÁJAN TESTVÉREK VAGYUNK.. 
Az alábbi vázlat egy lehetséges forgatókönyv csoport-találkozóra.  

Gyakorlati tanács: legyen a résztvevőknél füzet, toll, amik a kis kérdések megválaszolásá-
hoz kellenek. Vezetheti az estét egy házaspár, de akár egy atyával kiegészítve is. 

 

Ének ( Ne félj, mert megváltottalak…), köszöntés 

Ha van lehetőség kivetíteni videóval: https://www.youtube.com/watch?v=yNFi4_bC3wI 

 

ISTEN MÁR SZÜLETÉSÜNK ELŐTT SZERETETT BENNÜNKET! 

Az Atyaisten valamennyiünket egyedi lényként gondolt ki, és már születésünk előtt szeretett 
bennünket. 

„Mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már gondoltam rád, és mielőtt megszülettél, már ki-
választottalak.” (Jer 1,5) 

 

A függőség, mely világrajövetelünket jellemzi, arról árulkodik, hogy vágytak ránk, és hogy szü-
leink nyitottak voltak arra, hogy életünket ajándékként elfogadják. A gyereknek szüksége van 
ránk, hogy felnőjenek, de felnőttként is megtapasztaljuk, hogy függünk valamitől vagy valakitől 
és szükségünk van segítségre, szeretetre, megbocsátásra. 

Szörnyű és nyomasztó érzés, ha feleslegesnek érezzük magunkat. Még ha csak arról van is szó, 
hogy gyermekkorunkban nem választanak be a csapatba, vagy csak jobb híján utolsónak vá-
lasztanak be. 

De ha arra gondolunk, hogy öröktől fogva kiválasztottak és meghívottak vagyunk, akkor az Is-
ten szívében való létünk megszabadít a szorongástól, biztosít arról, hogy örőktől fogva egy 

 „ minden mást megelőző” szeretetben gyökerezünk. 

„Innen ered a gyermeklét emberi megtapasztalásának mélysége is, mely lehetővé teszi, hogy 
felfedezzük a szeretet legingyenesebb oldalát, és ez újra meg újra lenyűgöz bennünket. Ez an-
nak szépsége, hogy előbb szeretnek bennünket: a gyermekek már megérkezésük előtt szeretve 
vannak.”1 

 

Előadó team (házaspár és atya) példái arról, hogy milyen érzés és ki szokott nekik segíteni,  
megbocsátani, kitől kapnak szeretetet. 

 

Feladat a résztvevőknek: Jelenlétünk fontos lehet minden ember számára. Gondold át (írd le a 
füzetedbe), hogy az elmúlt napokban kinek szereztél örömet, és kit volt nehéz szeretni? (2 perc 
egyéni munka után megosztós kör) 

 

 

 
1 FERENC PÁPA: Katekézis, Szent Péter tér, 2015. február 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNFi4_bC3wI
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TESTVÉRISÉGBEN ÉLNI 

„A családban, a testvérek közötti kapcsolatban tanuljuk meg, hogyan kell egymással együtt él-
nünk a társadalomban. Bizonyára nem vagyunk mindig tudatában, de épp a család az, ami a 
testvériséget a világba hozza! 

Az áldás, amelyet Jézus Krisztusban Isten kiáraszt erre a testvéri kapcsolatra, elképzelhetetle-
nül kitágítja ezt a kapcsolatot, és képessé teszi, hogy áthidaljon minden különbözőséget nem-
zetek, nyelvek, kultúrák, mi több, vallások között. A történelem egyébként épp eléggé megmu-
tatta, hogy a testvériség nélkül a szabadság és az egyenlőség is tele lehet önzéssel, megalkuvás-
sal, személyes érdekek hajszolásával”.2  

 

Előadó team (házaspár és atya) Gondoljunk csendben fiú-lánytestvéreinkre és szüleinkre, és 
szívünk mélyén imádkozzunk értük, megköszönve az élet ajándékát! 

Feladat a résztvevőknek: Mondj egy-egy példát, hogy kit érzel most családodból különösen is 
magadhoz közel, akiért hálát adsz! 
 

 

Kör-megosztás: Mit tehetünk konkrétan, hogy közösségünkben mindenki úgy érezze, hogy 
szükség van rá? 

 

Záróima (miatyánk) 

 

 

 

 
2 FERENC PÁPA: Katekézis, Szent Péter tér, 2015. február 18. 


