16 óra (Bazita)
18 óra: + István és Margit szülők és hozzátartozók
Augusztus 16, péntek, Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap és
vértanúk, 7 óra: Mihály és Kiss család élő és + tagjai
Augusztus 17, szombat, 7 óra: + Ferenc és Györgyi
Augusztus 18, Évközi 20. vasárnap
7 óra: Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Nyulász Elek férj, édesapa, nagyapa (+1.évf.) és + szülők, hozzátartozók
18 óra: + Sarolta és József szülők
Köszönjük az önkéntes munkát, amit a templom előtti tér gyommentesítéséért
vállaltak. Így lassan tényleg szép lesz a környezetünk. Többen hamarabb végzünk.
Augusztus 13-án, kedden Fatimai esténk lesz, amelyet Stróber László apát plébános vezet. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási
óra kezdőik, 18 órakor pedig szentmise. Szeretettel várunk mindenkit!
A Szűzanya mennybevételének ünnepe lesz augusztus 15-én, csütörtökön. Ezen
a napon Egyházunk a szentmisén való részvételre hív bennünket. A plébániatemplomban reggel 7 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék, Bazitán pedig délután 4
órakor.
Augusztus 15-én, 11 órakor kerül sor a Gébárti-tó partján felépült Boldogaszszony Kápolna megáldására. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
Jövő héten szerdától péntekig nem lesz hivatali szolgálat a plébánia hivatalban.
Augusztus 18-án, vasárnap 10 órakor Nagykapornak Remetekerti Nagyboldogasszony búcsúra várják a Testvéreket. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre: középiskolások
számára bérmálásra felkészítő; azon felnőttek számára, akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, indul a katekumenátus; a
már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára pedig hittancsoport
indul. Minden képzésre a plébánia hivatalban és az újságos asztalról lehet írásos
tájékoztatót és jelentkezési lapot vinni. Minden képzésre a jelentkezési határidő:
szeptember 15.
Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeretnének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, egyéb információ
olvasható a plébániai honlapunkon.
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Plébániai Hírlevél
2019. augusztus 11. – Évközi 19. vasárnap

Holtomiglan, holtodiglan – de
Gondolatok a jegyesek felkészüléséhez

mikortól

kezdődjön?

Házasságkötések időszakát éljük. Nagyon megható, hogy az ifjú pár a
szertartás alatt micsoda szent komolysággal gondol a házasságra. Még nem
találkoztam olyan párral, akik úgy ültek volna ott, hogy arról álmodoznának,
mikor megy szét a kapcsolatuk, miként osztozkodnak a közös vagyonon, hogyan
vesszen össze a párjával, stb. Egyszerűen nem is tudna érvényes házasságot
kötni, aki nem úgy megy oda, hogy ezt most a sírig tartó hűséggel szeretné végig
csinálni. „Áldjon, vagy verjen sors keze”, akkor is kitartok a másik mellett – ez
kell, hogy jellemezze mindkettőjüket. Persze, hogy nem lesz egyszerű, de nem is
mondta senki, hogy ez könnyű lesz. Még az eskü szövegében is benne van, hogy
„el nem hagylak, holtomiglan holtodiglan, semmiféle bajban”. Vagyis számolunk
azzal, hogy egyszer majd vége lesz, hiszen nem fogunk itt a földön örökké élni.
Na, de mikor kezdje el az ifjú pár a készületet?
Mint az életben oly sok dolgot, ezt sem lehet elég korán elkezdeni…
A mögöttem lévő év tapasztalatait leszűrve gondoltam úgy, hogy pár
gondolatot megfogalmazok ezzel kapcsolatban:

1. Meghatározó már a minta, amit láttak a mai fiatalok. Miként látták
szüleiket beszélgetni egymással, hallották-e hogy veszekednek, látták-e
őket haraggal a szívükben lefeküdni, megtapasztalták-e azt, hogy miként
békülnek ki, miként fejezik ki szeretetüket, látták-e megölelni,
megcsókolni egymást, együtt tervezni, dolgozni, sőt imádkozni, közösen
templomba menni, és még talán azt is, ahogyan odaállnak a
gyóntatószékhez? Ezek nagyon mélyen meghatározzák a mai fiatalt, hogy
ő hogyan gondolkodik a házasságról.
2. El sem hisszük, hogy mennyire jelentősek az ifjú kori tapasztalatok, a
fiatalon megélt események azzal kapcsolatban, hogy miként
gondolkozunk a házasság „intézményes” voltáról. Azok a fiatalok, akik
nem tartják értéknek a hűséget már a szerelem időszakában, nehezen
fognak bizalmat szavazni annak, aki azt kéri tőle, hogy legyen hozzá
hűséges, mert ő is az.
3. Ne csak filmekből lássanak esküvőt! Milyen jó lenne, ha már gyerekként
láthatnánk esküvőt, vagy legalább azok, akik ismerkednek egymással!
Mennyivel másabb átélni egy ismerős, rokon, vagy közeli barát
esküvőjét!
4. Azok, akik már egy ideje együtt járnak, nagyon jó lenne, ha lenne
kapcsolatuk olyan házaspárral, akik nemrégiben házasodtak és olyannal
is, akik már hosszú évek óta szeretetben, hűségben élnek egymással
házastársi kapcsolatban! A fiatal pároktól azt leshetik el, hogy mennyire
élményszerűen élik meg az első éveket. Minden új, minden szép és
vonzó. Azoktól, akik már egypárszor jubiláltak, azoktól megtanulhatják
azt is, hogy miként kell a nehézségeket közösen átvészelni, miként kell a
problémákat megbeszélni és megoldani, mit jelent az, hogy a másikat
nem hagyom magára a bajban, mit jelent a törődés és gondoskodás
esetleges betegség idején, a gyermekvállalás örömei, „könnyű terhe és
édes igája”.
5. Tanuljanak abból, hogy ha látnak tönkrement kapcsolatokat, széttört
házasságokat! Ne kövessék el ugyanazokat a hibákat! Nem szükségszerű
ugyanabba a pocsolyába belelépni! Nem elrettentő példaként kell őrájuk
tekinteni, de érdemes komolyan venni, hogy milyen útra nem érdemes
rákanyarodni.
6. Legyen inkább valami olyasmi alapgondolat, hogy „annak ellenére, hogy
nekik nem sikerült, én megpróbálom szépen megélni!” Mert a házasság
igenis szentség, ami Isten akarata szerinti dolog, ezért alapvetően jó!
7. Ahhoz, hogy a házasságkötés gördülékenyen megtörténjen, érdemes
korán megkeresni az illetékes plébániát, időpontot egyeztetni az
anyakönyvvezetővel, lefoglalni az éttermet, felkérni a zenészt, a fotóst,

kiválasztani a ruhát, a gyűrűt, megtervezni a meghívót, a meghívandók
listáját összeírni, elhatározni, hogy mi lesz a levelek kézbesítésének
legutolsó időpontja, stb. – Ezek mind csak a formai dolgok, amelyek
rengeteg időt elvisznek, nagyon izgalmas és élményteli lehet a nagy nap
megszervezése, de ez mind csak a felszín. Kell egy mélyebb készület is
magára a házasságra, a házas életre.
8. Nem csak a lakodalom szervezését kell idejében elkezdeni, hanem a
házasságra való konkrét felkészülést is! Ha a tanult szakmájukra éveken
keresztül készültek, nem szabad megspórolni a készület idejét a
házasságuktól sem! Ebben tud segítséget nyújtani az, hogy plébániánk
meghirdet ún. „jegyeskurzust”, ahol segíteni szeretnénk a pár
készületében. Plébániánkon csak úgy tudunk közreműködni a
házasságkötéseknél, hogy a párok jegyesfelkészítőn vesznek részt. Erre
egy nagyon szuperul kidolgozott módszer várja a párokat: Első
alkalommal találkoznak velem (vagy egy általuk felkért eskető pappal),
második alkalommal egy házaspárral találkoznak úgy, hogy minden olyan
jegyespár részt vesz az alkalmon, akik abban az évben kívánnak
házasságot kötni a templomunkban, a harmadik alkalom ugyanígy zajlik
le, de egy másik házaspár ad jó gondolatokat a továbbiakhoz, végül
megint velem találkozik a pár. Azért kell már így a nyár végén, ősz
folyamán jelentkezni, hogy meg tudjuk tervezni a közös találkozási
alkalmakat, valamint az első időpontot a személyes találkozásra.
9. Célszerű mielőbb bejönni a Plébániahivatalba (Átalszegett u. 100.), ahol
munkatársunk nagyon sok információt el tud mondani mindazzal
kapcsolatban, ami az egyházi házasságkötéshez szükséges!
Anyakönyvi hírek
Keresztelő
Cseh Liam Alexander: 2019. augusztus 4.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Házasságkötés
Kozma András és Ábrahám Krisztina: 2019. augusztus 3.
Isten éltesse az új házaspárt!
A heti szentmisék rendje:
Augusztus 12, hétfő, Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő, 7 óra: Hálából
Augusztus 13, kedd, Boldog XI. Ince pápa, 18 óra: + Erzsébet és József
Augusztus 14, szerda, Szent Maximilián Mária Kolbe, 7 óra: Élő Alexander
Augusztus 15, csütörtök, Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)
7 óra: + András atya

