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 „A hit ajándék, a Szentlélek ajándéka.” Ezzel a gondolattal 

indította Varga László atya - kaposvári plébános, püspökségi 

irodaigazgató, több lelkigyakorlat vezetője - a délelőttöt 

szombaton a Kaposvári Egyházmegye Családi Napján. 

Mi is, a megjelent házaspárok ajándékként kaptuk ezt a 

napot. Száznál is többen gyűltünk össze a Püspökség 

dísztermében. Amíg várakoztunk egymásra, addig is hitünket 

erősítettük. Először a nagykanizsai Magvető zenekar lelkesített 

bennünket idén is, majd Istent dicsőítő imádságokkal, 

énekekkel folytattuk, hiszen volt miért imádkozni és hálát 

adni. Ezután Laci atyától az előadásában érthetően, nyíltan és 

szeretettel megfogalmazott gondolatokat, tanácsokat kaptunk 

házassághoz, gyerekneveléshez. 

„Imádság és szeretet kell mindannyitoknak… Ha keveset 

imádkozunk, azt is csak futva, ne csodálkozzunk a 

szeretetlenség miatt” – mondta. A Szentháromságos Isten teszi 

teljessé a házasok, a családok életét, és ez imádság nélkül nem 

megy. Javasolja, vágyakozzunk az imára, amihez teremtsünk 

csendet magunk körül, majd pl. mondjuk: „Itt vagyok, Uram!” 

Ahogy az imát naponta gyakoroljuk, úgy az általa kapott 

szeretetet is folyamatosan tanulnunk kell. Tanácsolja, hogy „a 

bennünk lévő haragot, gyűlöletet Isten mezejére vigyük, Ő 

ebből is tud életet fakasztani”. De ez az élet nem a miénk. 

Életünk középpontjában Jézus legyen, a házasságban és a 

gyereknevelésben is. Akkor nem „hordjuk túl lelkileg” 

gyermekeinket, félelmeink miatt nem láncoljuk magunkhoz 

őket, lesz bennünk kellő alázat és tisztelet irántuk, és hitünket 

úgy tudjuk átadni csemetéinknek, hogy az élővé válik. Végül 

rávilágított arra, hogy fedezzük fel újra a Biblia család- és 

férfiképét, amit a társadalmunk egyre jobban lerombol. Így a 

férfi nincs a helyén a katolikus családokban sem. A sok 

munka, pénzkereset mellett nem tud a családi imaéletben 

megfelelően részt venni. Az idén is szívmelengető volt, hogy a 

gyermekes családok a fiatal segítők által biztonságban 

tudhatták a gyerekeket. Még a kisbabák is angyali 

nyugalommal voltak jelen a szüleikkel közöttünk. 

A szentmisét az alkalomnak megfelelően átrendezett 

díszteremben mutatta be Laci atya a paptársaival együtt.  

Délután Uzsalyné Pécsi Rita PhD neveléskutató 

segítségével megérthettük, hogy érzelmek és ezek fejlesztése 

Családi Nap a Hit évében Kaposváron 

 

Tab – hétfő, szerda, péntek: 18
00 

Tab – kedd, csütörtök, szombat: 7
00 

Tab – vasárnap:   9
30

, 18
00

 

Bábony: márc. 9., szo. - 15
00

, márc. 23., szo. - 15
00 

Megyer: márc. 16., szo. - 15
00

, márc. 31., vas. - 14
00 

Lulla:  márc. 12., kedd - 17
30

 (keresztút + mise) 

márc. 17., vas. - 8
00

 

Sérsekszőlős: márc. 5., kedd - 18
00

 (keresztút), 

márc. 10., vas.-8
00

 

Torvaj:  márc. 14., csütörtök - 18
00

 (keresztút) 

márc. 17., vas.-11
00

 

Zala:  márc. 7., csütörtök - 18
00

 (keresztút), 

márc. 10., vas.-11
00 

Keresztút Tab - nagyböjt péntekjein: 17
30

 

Imacsoport: Tab - 2013. március 6., szerda - 18
30

-19
30 

Szentségimádás: Tab - 2013. március 3., vasárnap - 17
00
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Kedves Testvérek! Szeretnék mindannyiótoknak köszönetet 

mondani azért a tanúságtételért, amellyel engem megleptetek. 

XVI. Benedek pápa utolsó nyilvános audienciáján úgy 

fogalmazott, hogy „a pápa nincs egyedül”. Valóban ezt 

tapasztaltam meg segítőkészségetekben, helytállásotokban, 

jelenlétetekben, hogy a tabi plébánia vezetője nincs egyedül. 

Van sok lelkes, segíteni akaró ember, aki a közösség 

megélésére törekszik. Mindezt azzal a hittel teszi, hogy az 

Egyházat nem a plébános, nem a pápa, nem mi, hanem maga 

Krisztus vezeti. Így tényleg ÉL AZ EGYHÁZ! Köszönöm.  

Tamás atya 

Köszönet 

nélkül nem létezik hitre nevelés, bár a hit kegyelem. Ezek a 

gondolatok folytatták, kiegészítették és más megvilágításból 

közelítették meg az ajándékba kapott hit átadhatóságát. Pécsi 

Rita lendületes, szemléletes, humorral, mosollyal átszőtt 

előadása is tanulságos volt. A bibliai magvető példájából 

kiindulva nyitogatta, irányította szemünket-szívünket arra, 

hogy a szülőknek, és minden neveléssel foglalkozó embernek 

is, az a küldetése, hogy befogadóvá tegye a földet, ahová a 

magokat vetni akarja. Ezt pedig csak az érzelmekre hatva 

tudjuk megtenni. Érzelmeink egy sűrű hálóként borítják be 

idegrendszerünket, így mindent mindennel összekötnek. 

Nekünk, „jó kertészeknek” ebbe az érzelmi hálóba kell 

bejutnunk. Az érzelmeinket befolyásoló készségek, így a hit 

alapkészségei is fejleszthetőek, ha élményekhez, 

tapasztalathoz juttatjuk gyermekeinket, és hagyjuk ezekkel 

azonosulni őket. Mindezt elősegíthetjük, ha népmeséket 

olvasunk nekik, népi játékokat, körjátékokat tanítunk és 

játszunk velük, hagyjuk őket rajzolni, énekelni, táncolni. Ezek 

az élmények, tapasztalatok – magyarázatok nélkül! – jól 

beléjük vésődnek, amiket majd krízishelyzetekben alkalmazni 

tudnak. 

Javasolja, hogy kertészeken kívül „fürdőmesterek” is 

legyünk (vö. Jn 5,1-9), mert nekünk ott kell állnunk a fürdő 

partján, tudnunk kell, mikor kavarodik fel a víz, és bele kell 

mennünk a gyógyító vízbe, de nem csak a gyerekekkel, hanem 

társunkkal, barátainkkal és akár a plébánosunkkal is.  

Nagyon jó, hogy az előadás után kiscsoportos beszélgetésre 

is lehetőség volt, ahol más plébániák híveivel és papjaival 

ismerkedhettünk meg, majd beszélgethettünk arról, hogy mit 

tudunk beépíteni életünkbe az elhangzottakból. 

Egy dallal köszöntük meg az előadóknak és az összes 

szervezőnek, segítőnek az odafigyelő munkáját: „Áldjon meg 

téged, szívében őrizzen az Úr! / Vigyázza lépteidet, töltsön el 

békéjével!” 

Így legyen ez majd mindegyikünk életében is! 

Tóthné Margó 

 

 


