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Beszámoló 

Kellemes délutánt töltöttünk együtt az érdeklődő édesanyákkal a szülői fórumunkon, melynek témája a 

szeretet és a család ereje a nevelésben témát boncolgatta. Az előadást Lipták Péterné kezdte, aki beszélt a 

szeretet erejéről, mely a család összetartásában, a gyerekek nevelésében nélkülözhetetlen. 

Gondolatébresztő megállapításai, életből vett példák, személyes tapasztalatok színesítették előadását.  

A szülőket mélyen érintette, és elgondolkodtatásra sarkallta, amikor szembesültek azzal, hogy minden 

emberben, a gyerekekben és felnőttekben működik egy „szeretetkút”, mely sajnos, ha nem figyel, rá az 

ember kiapadhat. Ez akkor történik meg, ha csak szeretetet adunk és mi magunk nem kapunk. Megtudtuk, 

hogy tudatosan is lehet erre figyelni, és különböző módjai vannak a töltekezésnek. Minden ember, gyerek 

számára meg kell találni a töltekezés módját, lehetőségeit, hiszen ki nem vágyna arra, hogy szeretve legyen.  

Hasznos tanácsokat is kaptunk a „szeretetkút” feltöltésére a gyerekekkel kapcsolatosan. A szeretetnyelv 

bemutatása után megtudtuk, hogy meg kell találnia a szülőnek mi a gyermekének illetve magának az 

elsődleges szeretetnyelve, Ezek a következők lehetnek: Az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, 

a szívességek vagy a testi érintés? Ennek a meghatározása megköveteli tőlünk, hogy egy kicsit jobban 

odafigyeljünk gyermekeink és önmagunk szükségleteire. 

Ezek után, hogy kicsit jobban megismerjük önmagunkat, gyermekeinket lehetőségünk volt tanulmányozni, 

kipróbálni a szeretetnyelv tesztet, melyet megkaptak ajándékba az édesanyák. 

 

Az előadást Galsi János plébános folytatta, aki bemutatta nekünk az Isteni szeretet mérhetetlen erejét és 

hatalmát. Beszélt Jézus önfeláldozásáról, a Nagyböjti időszakról, ünnepekről. Felfedte nekünk az 

összefüggéseket a szeretet és az áldozathozás között. Bemutatta milyen áldozatokat hozott Jézus és a 

mindennapi életben milyen áldozatokat hozunk, milyen áldozatokat kell hoznunk nekünk felnőtteknek 

azért, hogy gyermekeink, hogy szeretve érezzék magukat és megtanuljanak szeretet adni és kapni, 

odafigyelni egymásra, önmagukra és a környezetükre.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Beszélt arról a plébános mennyire fontos egy gyerek számára a családi biztonság, a szeretet, az odafigyelés, 

hogy együtt érző, társaira figyelő emberré váljon, és ő maga is képes legyen majd arra, hogy gyermekei 

számára megadhassa ezt a szeretetet és biztonságot. 

Minden embernek szüksége van a szeretetre, arra, hogy szerethessen és szeretve legyen. Szüksége van 

arra, hogy érezze, figyelnek rá, értékes ember. Szüksége van arra, hogy feladatainak elvégzéséhez néha 

töltekezzen egy kicsit, és ezt megteheti, ha isten felé fordul és átengedi, beengedi az Isteni szeretetet és 

odafigyelést. 

Szülői fórumunk nagyon kellemes hangulatban telt el. Minden anyuka és vendég „szeretetkútja” töltekezett 

egy kicsit. Bízunk abban, hogy ez a kapott szeretet mozgásba indult és otthon a családban éreztette a 

hatását. 
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