
 

SZOCIÁLIS TESTVÉREK A CSALÁDOKÉRT 

„ÁLDOTT VAGY TE…” 

2015.március 28. 

ÚJRA! 

 Várandósok lelkinapja a Szociális Testvérek Társasága szervezésében, Budapesten 

Mottó: „Tegyük rendbe magunkat lelkileg is, kismamák!”/egy tavalyi résztvevőtől/ 

Terhes, várandós, állapotos, másállapotos. Aki megtapasztalta a gyermekvárás-embervárás 

kilenc hónapját, bizonyára tudja, mindegyik igaz. És azt is, mennyire fontos, hogy ilyenkor 

legyenek társai ezen az Úton. Sors-társai, segítő társai, élet-társai. Istenhez segítő társai.  

„Nagyon féltem, hogy nem gyógyulok meg szombatig, mert már hetek óta készültem erre a 

napra. Ilyet még nem hallottam eddig, de a Szociális Testvérek (női szerzetesrend) 

szervezésében meghirdettek egy kismama lelkinapot. Évek óta ácsingózom már valami ilyen 

lelki program után…Számomra nagyon nagy élmény volt, még így, negyedik babával 

is,…”/Mónika, a 2014. novemberi lelkinap résztvevője/ 

Talán paradoxon, hogy szerzetesnők pont várandósoknak szerveznek lelkinapot. De miután 
Közösségünk küldetésének egyik fő területe az Élet, a családok szolgálata, és kiemelten 
fontos, hogy a különféle életállapotban élők segítsék egymást, ezért lett a Szerzetesek Éve 
keretében is  egyik vállalásunk a várandósok lelkinapja. Méghozzá nem is egyszer… Március 
28-án, és november 28-án. 

„Önmagában az, ha több kismama összegyűlik, már izgalmasnak ígérkezik. Eddig ilyenben 
csak a Klinikán CTG-re várakozás közben, vagy az ott szervezett szülés-felkészítő 
előadásokon volt részem. Ja, és egyszer egy terhestornán. De utóbbiakra csak az első 
terhességem során mentem. Később se időm, se indíttatásom nem volt – újat nagyon már 
úgyse mondanak. Ez most valami más volt. 32 kismama gyűlt össze, különböző korral, 
gyerekszámmal, trimeszterrel és városból. Még jónéhány „kispapa” is eljött….”/Mónika/ 



A novemberi dátum jelentése talán adottabb: Advent első vasárnapja előtt leszünk. Adventben 
kézenfekvő, hogy jobban rá tudunk hangolódni a gyermekvárásra, hogy könnyebben 
átérezzük Mária szeretetét. Az egyházi év szinte kínálja ezt.  

Március 28-án pedig március 25-e vonzáskörében leszünk még.  Annak az ünnepének, amikor 
a Szövetség Istene elküldi követét egy fiatal nőhöz azzal a hírrel. „Áldott vagy te!...”S akkor 
kezd el az  anyaméhben növekedni Jézus, egészen karácsonyig… 

Március 25. pedig nem az angyal, még csak nem is pusztán Mária, hanem legfőképpen a 
Szentlélek ünnepe, sajátos, személyes eljövetele. Felmutatja, mi történik akkor, ha valaki 
egészen befogadja őt. Ezt az életfakasztó Szentlelket – aki maga Az Áldás - szeretnénk – 
hétköznapi, emberi egyszerűséggel – lehívni a várandós édesanyákra. Az erőt, a kreativitást, a 
szeretetet, a Lélek gyümölcseit és ajándékait.  

Először a természetes, emberi szinten. A nap első felében a lelkiség mellett a várandósság 
emberi oldalait is átgondoljuk majd egy olyan pszichológus segítségével, aki többedszer jön 
hozzánk, és saját élményből is tud beszélni, miután maga is többszörös anyuka.  

„Az egyik fontos gondolat az lett számomra: a várandósság alatt anyám lányából a 
gyermekem anyjává kell válnom. Ennek az új identitásnak a kialakulását a pubertás korban 
lezajló változásokhoz hasonlította, hiszen mindkét esetben dinamikus hormonális és testi 
változások zajlanak le a szervezetünkben. Nyilván ennyire élesen az első gyermek érkezésekor 
kap ez nagy hangsúlyt… Az előadás után a későbbiekben lehetőség adódott beszélgetni vele 
egyénileg is, akinek szüksége volt rá, kérdése volt. Sokan felkeresték, köszönjük a 
segítségét!”/Mónika/ 

A nap második felében pedig a várandósság lelkiségéről lesz szó, és aztán már az imádságé 
lesz a főszerep. „Nagyon szép volt az a kép, amikor a bizalomról hallottunk. Bizalomról Isten 
felé, és az emberek felé. Az a bizalom, amit az anya ad a gyermekének az anyaméhben, 
irgalmat, menedéket, hitet…”/Mónika/ 

…”Megtanultam elhinni, hogy "Nincs, ami nem Isten Szeretetében van" és hogy "Áldott 
vagy!". A közös Szentségimádás is felejthetetlen volt, hiszen egy életállapotban lévő csapat 
voltunk, akik éreztük, nem vagyunk egyedül a nehézségeinkkel, kétségeinkkel és ez 
megerősített minket. Az elmélyült csendben megírt Imádság pedig erőt, bátorított, tisztánlátást 
adott és elkísért a szülésig.”/Beáta/ 

A nap utolsó részében pedig Székely János Püspök atyát várjuk a szentmise bemutatására. 

 „Jó volt megtudni, hogy "különösen áldottak vagyunk", és én ezt az áldást, akinek csak 
tudtam továbbadtam, volt, hogy csak levél útján közvetítve, de annak hatásában is 
hittem…”/Kata/ 

„Nagyon tartalmas nap volt, kiegészítve kiscsoportos beszélgetéssel... Mindeközben a 
testvérek bőségesen vendégül láttak mindnyájunkat. Az ebéd mellett minden szünetben újabb 
tálca sütemény várt minket, meleg teával, mézzel, minden finomsággal. Pedig 30 
folyamatosan csipegető kismamát nem egyszerű jól tartani, úgy gondolom...”/Mónika/ 



Mi azt gondoljuk: minden kismama, bármilyen gondokkal is küzd, hallhatja a lelkében” 
Áldott vagy te!...” A lelkinapunk keretében ezt az áldottságot szeretnénk megerősíteni, 
felhangosítani, gazdag erőforrássá tenni számukra és családjaik számára.  
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