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Egy út a családokért: Ferenc pápa
Dublinba megy

Ez évben, talán nem véletlenül, Írországban szervezik a Családok
Világtalálkozóját. Augusztus 25-én és 26-án Ferenc pápa is részt vesz ezen. A
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szentatya kedden megjelent videóüzenetében köszöntötte az íreket, és többek
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között elmondta: a családok számára sok az új kihívás. A videóüzenet
megtekinthető az oldal alján. Ezért ennek a szövegének részletezése helyett, a
kedves olvasót arra hívom meg, hogy beszéljünk ezekről a pápa által említett
kihívásokról.
E sorok írója is részt vett több workshopon, amelyeken abba nyerhettem
betekintést, hogy konkrétan milyen széleskörű nehézségekkel kell megküzdeniük
a családoknak. Legutoljára Portugáliába volt szerencsém ellátogatni, egy EYIFF
(European Youth Initiative for Future Families) találkozóra. A magyarországi
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és a portugáliai Nagycsaládosok
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Egyesületének (Associacao Portuguesa de Familias Numerosas) közös
szervezésében jöhetett létre ez a program, amely 2018. június 28-tól júliuis 1-ig

ol

tartott. A műhelymunkán, illetve a konferencián a Digitalizáció a családban
kérdéskörét dolgoztuk fel, azaz arra kaphattunk mélyreható válaszokat, hogy
miként hat a családban és a családra a digitalizáció. Mikor tehát Ferenc pápa
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arról beszél, hogy új kihívások fenyegetik a családot, az új szó meglátásom szerint
nagyon fontos.
Mielőtt tovább haladnék, ki kell emelnem, hogy mi magyarok jó úton haladunk
afelé, hogy a magyar családok (egész Kárpát-medence szintjén) ügyét szolgáljuk.
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Az EYIFF (korábban EYW) nem első alkalommal került megszervezésre, azonban
ez volt az első alkalom, hogy a NOE segítségével valósult meg. Ezek a fiatal
felnőtteknek szervezett workshopok voltaképpen arra hivatottak, hogy a fiatalok
számára olyan ismereteket adjanak át, amelyek a sokszor családalapítástól
rettegő fiatalságot kívánja megnyugtatni és segíteni. Azért írtam, hogy rettegő,
mert jellemző a saját korosztályomra (azaz a rendszerváltás körül született
emberöltőre) a felelősség kerülése miatt, hogy a családalapítás gondolata (jó
esetben vágya) későn jelenik meg. Míg szüleink 25 éves korukra már jellemzően
házasok voltak, addig napjainkban egyre megszokottabb a 30 év körüli
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házasságkötés. Az is célja az immár NOE égisze alatt szervezett EYIFF
workshopoknak, hogy egy Európa országain átnyúló „családot” hozzon létre,
amely közös értékek révén születik meg. Mi magyarok tehát büszkék lehetünk a
NOE munkájára, nem csak hazai téren, hanem Európai szinten is. Bár nem
vagyunk az Unió legnagyobb országa, mégis a kontinens legnagyobb kincsének
megóvásáért – azaz a családért – kimagaslóan sokat tehetünk, ha az EYIFF
mozgalom kinőheti magát. Ugyanakkor hálát adhatunk az „aratás Urának” hogy
küldött munkásokat, akik ezen az ügyön szívből fáradoznak.
A történelem folyamán láthattuk, hogy az anyagiakban mérhető nemzeti vagyont
határhúzogatással, háborúkkal és fosztogatással elvehetik tőlünk. A magyar
családok voltak azonban azok, amelyek a legértékesebb nemzeti kincsnek
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bizonyultak. A házakat lerombolhatják, a hidakat felrobbanthatják, a területeket el
lehet szakítani, de csak a család tud reményt hozni és újraépíteni ott, ahol már
nincs remény. Az egészséges ember a szerető család gyümölcse. Ezért
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mondhatjuk, hogy a család a társadalom alapja. Minden innen indul ki.
Krisztus meghagyta nekünk, hogy nem attól kell félni, aki a testnek tud ártani,
hanem attól, aki a léleknek. A család modern világunkban nehezen találja meg a
helyét. Avagy mondhatjuk úgy is, hogy a jelen nehezen akarja beismerni a család
fontosságát. A család titka a szeretetben van, és ezzel nem tud mit kezdeni a
fogyasztói társadalom gazdasági gépezete.
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A digitális világ sem az emberek közötti kapcsolatok elmélyülését
szolgálják a legtöbbször (lásd Tinder), hanem sokkal inkább az elszigeteltséget,
a manipulálhatóságot. Az internet világa kétségtelenül sok jót tett az emberiség
asztalára. Azonban ezzel egyetemben olyan sebezhetőséget hoztak létre a
gyerekek és fiatal felnőttek számára, amely ellen rendkívül nehéz védekezni (lásd
a pornó ipart stb.). Folyik tehát egy háború a család ellen. A filmipar például nem
tud sok pénzt előteremteni azzal, ha a történetekben jó házasságokat és békés
családokat jelenítenek meg. Az hoz sok pénzt, ahol fájdalom van, ahol válások,
megcsalások stb. Ha szeretnénk tehát, hogy Magyarországon 1000 év múlva is
ünnepeljék augusztus 20-át, akkor ezért ma kell tennünk. Mi magyar fiatalok
rendbe kell szednünk magunkat. Némelyek közülünk évtizedekig keressük az
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igazit, mások minden második nap az (új) igazival vannak. A harmadik nem tud
találni senkit, mert olyan nagy igényei vannak stb. Persze, mindenkinek megvan a
maga keresztje (és vannak az emberen kívülálló okok), de magunkba kell
néznünk. A szüleinkkel ellentétben rengeteg jó szakirodalom áll rendelkezésre,
amelyek megtanítanak a jó kapcsolat titkaira.

Hol állunk tehát?

Nem túlzás mondani: háború folyik a család ellen. Gazdaságilag, lelkileg,
testileg stb. Feladatunk van, neked is kedves olvasó. A társadalomban
tudatosítani kell: a nemzeti vagyon legfontosabb eleme a család. E nélkül
értelmetlen az anyagiak halmozása. Hiszen mit ér egy ház, ha nincs, ki lakjon
benne? Mit ér egy opera, ha nincs, ki látogassa? Ferenc pápa útja egyben a
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családokért megtett út. Abba az országba megy, amely nemrégiben
megszavazta, hogy az abortusz legális legyen. Mondhatjuk úgy is, a szentatya oda
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megy most, ahol talán a legnagyobb a szükség. Imádkozzunk útjáért, hogy
sikerekben bőséges legyen.
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