
„Együtt a családokért” 
összeállította: Ritter Andrea tanársegéd 

 
 

A nyugati szórványban magyar nyelvet tanító pedagógusok csoportmunkában dolgozták fel, 
Egresits rektor úr előadását követően, milyen értékeket képvisel a család. A csoportok munkáját 
az alábbiakban összegeztük: 

1. Család: mit értünk alatta? 

A legkisebb és legfontosabb társadalmi egység. 

Több generációs társadalmi egység, amelyet vérségi kapcsolat, szeretet és közös célok, értékek 
kötnek össze. 

Egységes társadalomban a legkisebb sejt, a társadalmat összetartó erő. Alapja a kölcsönös 
megbecsülés, bizalom, szeretet. 

2. Ha az Egyházat családunk alapján kéne jellemezni, hogyan nézne ki? 

Jellemezné az összetartó szeretet, egymás kölcsönös megbecsülése, segítése, elfogadása és a 
megbocsátás. 

Mint Jópásztor és a nyája. 

A fenti családfogalomhoz igazodva az egyháznak jóval egységesebbnek (ha nem egyetlennek) 
kellene lennie, amely összetart. 

3. Mit jelent szülőnek lenni? Mitől félek, minek örülök? 

Boldogságot és felelősséget jelent. Feltétel nélküli szeretetet. Félek: az értékvesztéstől, a rossz 
külső hatásoktól, a gyökértelenségtől. Örülök: ha megtalálja a megfelelő utat, becsületes, 
felelősségteljes emberré válik. 

Szülő = önként vállalt leghosszabban tartó biztos munka. Fizetség érte: öröm, szeretet és 
siker, amit gyermekeink elérnek. Féltem az egészségünket, és félek, hogy nem szolgálok elég jó 
példával. 

Az élet, értékeink, kultúránk fenntartása, továbbítása. Félek: helytálló-e a nevelésünk, ellent 
tudjanak állni a negatív hatásoknak. Örülök: a gyerekek fejlődési mérföldköveinek, életcélok 
megtalálása, jó emberré válás. 

Hihetetlen sok örömet és felelősséget. Leginkább a betegségtől, bajtól félünk. Örülünk, ha 
elégedett, boldog ember lesz a gyermekünkből. 

4. Milyen értékeket képvisel a családunk? 

szeretet, segítőkészség, megbecsülés, tisztelet, hagyomány- és anyanyelvőrzés, természet 
szeretete, bizalom, őszinteség, becsület, összetartás, munkák vállalása, szolidaritás, összefogás, 
elfogadás, kulturális, vidámság, boldogság, felelősségvállalás, erkölcsi értékek  

 



 

5. Mitől keresztény a család? 

‐ ha a család minden tagja őrzi a vallást, a hitet és képviseli a saját értékrendjét 

‐ felebaráti szeretettől 

‐ elfogadja és magáévá teszi a pápa és az egyház vezetését 

‐ magáénak érzi és felvállalja a keresztény hitet, tanításait és értékeit. 
  

6. Milyen mottót választanánk? 

„Ne féljetek!” „Fiacskáim, csak szeressétek egymást!” 

„Hit, remény, szeretet!” 

„Együtt a boldog családokért!” 

„Tiszteld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, elmédből és lelkedből, és szeresd embertársadat. 
mint önmagadat.” 

7. Mire nevel a családom? 
kitartás, türelem, tolerancia, egymás megbecsülése, elfogadása, szeretet, egymás segítése, 

szépre és jóra való nevelés, a változó világban alázattal fogadjuk el a változásokat, megértéssel 
próbáljuk a megoldást keresni 

 

8. Jó kívánságunk, imánk a családi évre: 

Legyen minél több nagycsalád! Minél kevesebb válás. Áldás, békesség a családokra! 

 

Uram áldd meg azt a falut, ahol egy templom áll! 

Áldd meg a családot, aki templomba jár! 

Áldd meg azt a házat, ki vendéget vár! 

Áldd meg a barátot, ki hozzánk visszajár! 

Áldd meg a menyecskét, ki babára vár! 

 

Kérünk édes Istenünk, 

szeretetben élhessünk, 

egymást jól megérthessük, 

családunkat megőrizhessük! 

 

Minél több család maradjon együtt, és egyre több család alakuljon. 


