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Házasság 7 – Házasság 365 
 

Első hallásra bizonyára 
furcsa lesz, ha azt mon-

dom, „bárcsak ne 
kellene házasság 

hetét szervezni!” 
És ezt most nem 
valami megke-

seredettség, 
szervezésbe való 

belefásultság, 
csalódottság mon-

datja velem, hiszen a 
szervezés nagy részét 

most sem egymagamnak kellett csi-
nálni, hanem egy nagyon jó kis csapattal lehetett együtt 
dolgozni. 

Hogy most mégis azt mondom „bárcsak ne kellene”, annak az az egyetlen 
oka, hogy tényleg azt gondolom, ezt nem nekünk kellene csinálni. Nem ne-
künk, így külsősként szervezve, hanem a legideálisabb az volna, ha minden 
házaspár maga tudná megteremteni az alkalmat arra, hogy időnként elmenje-
nek kettesben vacsorázni; hogy az év bármely szakaszán meg tudnának hall-
gatni értékes előadásokat párkapcsolatról, házasságról; hogy bőséges kínálat 
lenne akár mozi vásznon, akár színpadon egy-egy könnyedebb, de mégis ta-
nulságos film/színdarab megtekintésére; ha a házassági évfordulók alkalmával 
Isten áldását külön is kérnék; ha lennének kulturált vitaestek, amikor a legpro-
vokatívabb kérdéseket is bátran fel lehetne tenni, észrevételeket el lehetne 
mondani mindazzal kapcsolatban, amit úgy hívunk házasság. 

Fontos Lenne, ha végre tényleg megvalósítható lenne, amit Székely János 
püspök atya lépten-nyomon elmond házaspároknak, hogy hetente néhány 



óra, havonta egy nap, évente egy hétvége jutna arra, hogy a házaspárok 
„mindenmentesen” tudnának egymásra szentelni! Mi lenne, ha az amúgy is 
fárasztó nap után még nem a TV kapná a házastársból a maradék energiát, 
hanem éppen a férj/feleség; ha nem a telefon után nyúlna este a hitves, ha-
nem szíve választottjának keze után? 

Lehet, hogy nagyon idealizált kép, de – mondjuk – ki lehetne próbálni több 
év házasság után azt is, hogy „ne nyugodjon le a nap haragotok fölött” /Ef 
4,26/! Vagy egyáltalán megélni nem azt, hogy „szeretlek is meg nem is”, ha-
nem végre azt, hogy „szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragasz-
kodjatok a jóhoz”/Róm 12,9/! 

Van egy lelkiségi mozgalom, amelynek fő célkitűzése, hogy a kezdő lelki-
gyakorlat utolsó napjának lélekemelő hangulata, a megtapasztalt kegyelmek 
és ajándékok kamatoztatása, a jóban való növekedés vágya soha el ne múljon, 
hanem az utolsó nap szinte örökké tartson. Valami ilyesmit kellene most a 
Házasság hetében is, hogy az az utolsó, hetedik nap szinte véget ne érjen, ha-
nem örök hetedik napot tartva, minden nap valami meglepetést, ajándékot 
tartogatna a házaspárok számára, amelyet nem én, nem mi, hanem egymás-
nak szerveznek. Hogy a házasság hete nem 7, hanem 365 napig tartson, min-
dig megújulva. 

De amíg ez nincs, addig boldogan csatlakozunk a kezdeményezéshez, imád-
kozva a házaspárokért, hogy Isten áldása kísérje életüket, míg el nem segítik 
egymást végső célunkhoz, Istenhez, aki maga a Szeretet /1Jn4,16/. 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Belső László: 2020.február 6. 
Dóra Béláné Olasz Gyöngyi: 2020. február 7. 

Olasz Lászlóné Berzsán Piroska: 2020.február 7. 
Nyugodjanak békében! 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

Február 10, hétfő, Szent Skolasztika szűz, 7 óra: + Ferenc 
Február 11, kedd, A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, 18 óra: + András 

testvér, élő és + hozzátartozók 
Február 12, szerda, 18 óra: + Vilmos és nagyszülők 
Február 13, csütörtök, 18 óra: + Hilda édesanya 

Február 14, péntek, Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa 
társvédőszentjei,  

 12 óra: Dóka Béláné Szeiler Mária temetési szentmiséje 
18 óra: + Ferenc édesapa 

Február 15, szombat, 7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére 
Február 16, Évközi 6. vasárnap 

7 óra: + Gyula és Mária szülők, + nagyszülők, élő családtagok 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Béla férj édesapa, nagyapa 
18 óra: + István férj, édesapa, nagyapa 

  
Február 11-e a betegek világnapja. Azon a napon az esti szentmise kereté-

ben részesülhetnek plébániánk betegei a betegek szentségében. Plébániánk 
minden tagját várjuk a közös ünneplésre, hogy együtt imádkozhassunk bete-
geinkkel! 

Február 9 és 16-a között kerül megrendezésre a Házasság Hete rendez-
vénysorozat. Plébániánk a Mária Magdolna plébániával közösen egész hétre 
szervez programokat. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Bátorí-
tunk mindenkit, hogy minél több programon vegyenek részt ezen a héten, 
ezzel is tanúságot téve a házasság értékei mellett! 

Február 13-án, csütörtökön lesz következő Fatimai esténk, amelyet Gom-
bos Tibor Bálint gencsapáti plébános vezet. 16 órától mindenkit szeretettel 
várunk!  

Február 22-én szervezzük meg idei plébániai bálunkat a Mindszenty Iskolá-
ban. Örömmel fogadunk tombola és sütemény felajánlásokat,  amelyeket a 
hivatalban lehet leadni. 

Február 23-án a 10 órás szentmise előtt tájékoztatót tartunk a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusról és arról, hogy plébániánk mely programokon 
fog részt venni. Bátran fogalmazzuk meg kérdéseinket, amelyekre minden 
bizonnyal válaszokat tud adni Egyházmegyénk koordinátora.  

Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek új száma, az egyház-
megyei Martinus februári száma, amelyek az újságos asztalról megvásárolha-
tók, valamint az Élő kenyér februári száma átvehető a sekrestyében. 

A Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja a 
2020/2021-es tanévre felvételt hirdet. Részletek a hirdetőtáblára kihelyezett 
plakáton olvashatok. 

A Szent Család Óvoda február 18-án, kedden 17 órától ismerkedő délutánra 
várja a leendő óvodásokat és szüleiket. 

 


