Február 20, Évközi 7. vasárnap
7 óra: + Nagyszülők, keresztszülők
8.30 (Bazita)
10 óra: + Károly és Rozália szülők
18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére
Ma este lesz következő Fatimai esténk. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor
pedig szentmise, amelyet Majlát Tihamér újmisés sárvári káplán atya
vezet majd. Szeretettel várunk mindenkit! Használjuk fel az alkalmat
szentgyónásunk elvégzésére is, hiszen ilyenkor tudnak segíteni gyóntatásban környékbeli atyák!
Február 14 és 20-a között kerül megrendezésre a Házasság Hete
rendezvénysorozat, mely a házasság és a család fontosságára kívánja
irányítani a figyelmet. A hét több napjára szerveznek programokat.
Külön buzdítom plébániánk közösségét, hogy a február 19-én, szombaton tartandó „Séta a házasságokért, családokért” programon minél
többen vegyünk részt, tegyünk tanúbizonyságot ezen értékek fontossága mellett. A részletes program a hirdetőtáblán és az újságos asztalra
kihelyezett szórólapon olvasható.
Február 15-én, kedden nem a szokott időben, este, hanem reggel 7
órakor lesz a szentmise! Köszönöm megértésüket!
Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek legújabb száma, amelyben ismét tartalmas írások és érdekes olvasnivalók születtek.
Egyúttal egyházmegyénk lapját, a Martinust is megtalálják az újságos
asztalon.
Az idei esztendőben ismét lesz lehetőség arra, hogy szentmisék után
is be lehet fizetni az egyházközségi hozzájárulásukat. A kijelölt időpontokról hamarosan tájékoztatást adunk.
Még van néhány utca és háztömb, ahová nem sikerült eljuttatatni
plébániánk tájékoztató levelét. Kérem a jólelkű hívek segítségét, hogy
saját környezetükben ezzel a nagyon egyszerű módszerrel is apostolkodjanak! Legyen az a levél egy meghívó, hogy Krisztus közelében éljen
minden kertvárosi és közösségünkbe kapcsolódva éljék meg vallásos
életüket!
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Fenntartható szerelem
Amikor fenntarthatóságról beszélünk,
inkább szoktak előkerülni olyan témakörök, amelyek jobbára a gazdaság,
vagy a környezetvédelem asztalára tartoznak: Milyen az a
gazdasági rendszer,
amely senkit ki nem zsákmányol, amely arányosan tud juttatni mindenkinek szükségéhez mérten? Miként lehetséges, hogy egyre kisebb
ökológiai lábnyomot hagyjunk, mert pusztul az ember élettere? A gazdasági fejlődés érdekében, a természetben milyen fokú beavatkozás
engedhető meg? A megújuló energiaforrások valóban környezetkímélők, vagy csak zöldebb, de ugyanúgy káros energiaforrás?...
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ a gazdaság különböző szektoraiban dolgozók, valamint a környezet változásainak elemzői.
Bennünket, hitoktatókat és úgy általában a pedagógusokat még az a
terület is foglalkoztat a fenntarthatóság témakörében, hogy meddig
lehet és miként tudjuk fenntartani a diákok figyelmét, érdeklődését
egy-egy tanórán? Különösen azok a taktikai fogások jönnek jól, amelyek segítik, hogy az amúgy „szárazabb” tananyagot, „töményebb” információt is úgy segítsen átadni, hogy közben a diák figyelme nem
lanyhul, lelkesedése nem hagy alább, aktív marad, együttműködő és
talán még a hitoktatót is motiváló. Szóval a figyelem fenntartása igen is
kulcskérdés a mai pedagógiánkban is.
De ki foglalkozik azzal, hogy mitől függ a szerelem fenntarthatósága?
A környezeti erőforrásokat ezer tudomány próbálja vizsgálni, és kismil-

lió ágazat felhasználni. De milyen erőforrásai vannak a házasságnak, a
szerelemnek, hogy tartós legyen? A környezet fenntarthatósági feltételeit nemzetközi szerzősédek deklarálják. De a szerelem fenntarthatóságára úgy tekintünk, mint ami nem fontos, mint valami marginális
kérdés, amely ha van, akkor jó, ha nincs, akkor az a házaspár baja, oldják meg maguk!
A fenntartható fejlődésben fontos szerepet játszanak a megújuló
energiák. Vajon hogyan fogalmazható meg, hogy mitől képes megújulni a szeretetközösség, állandóan friss és éltető maradni a szeretetszövetség? Mi képes megújítani férjet és feleséget, miközben fizikumunk
kérlelhetetlenül elöregszik? A megújuló energiát meg kell tanulnunk
hasznosítani, ezek alapján a fenntartható szerelemhez mit kell megtanulni? Tanulható egyáltalán a szeretet? Igen! Sőt növekedni is lehet
benne!
A fenntartható szerelem nem csupán a házaspárok magán ügye, hanem már csak azért is társadalmi ügy, mert pl. a következő nemzedéket, a gyerekeket is érinti. Miként a fenntartható fejlődésről úgy fogalmazott az ENSZ, hogy „szervezési elv, ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy
kielégítsék a saját szükségleteiket”. A jelen fenntartható fejlődését a
jövő nemzedék oldaláról nézi. A fenntartható szerelem sem csupán a
jelen kor ügye. Úgy kell néznünk nekünk is, hogy a házaspárok tartós
szeretetközössége, fenntartható szerelme leginkább nekik és gyermekeiknek, de ezáltal az egész jövő nemzedéknek szükséglete!
De fennáll a veszélye annak is, hogy a fenntartható szerelmet csak valamiféle praktikától tesszük függővé: Vannak fogások, amelyeket, ha
időről-időre gyakorolnak a házaspárok, akkor „kibírják egymással”. Így
megfogalmazódik, hogy „néha ez, néha az kell…”, vagy gyakoriság leszögezésével kirándulást, egymásra szánt időt, stb. jelölnek meg. Ezek
biztosan nagyon jók és hasznosak. Csak ki ne maradjon a gyakoriságból, hogy „állandóan”, „mindig”, „mindörökké”! Mert egy szentségi
házasság fenntartásához kell egy állandóan fenntartott Istenkapcsolat
is. E nélkül csak a látszatot tartjuk fenn!
A szerelem igenis fenntartható! És ehhez mindenképpen segítség, ha
imádkoznak! Miként a szentmisében mondjuk: „emeljük fel szívünket!”, így kell a felemelt szív az Isten és ember iránti fenntartható szeretethez. Házasság Hete napjaiban ezekkel a gondolatokkal kívánom
Isten áldását valamennyi házaspárnak!

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért:
Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges
lelkületet! Ámen.
Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk!
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk!
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk!
Plébániánk februári imaszándéka: Kisbabákért, különösen azokért,
akik plébániánk vándorbölcsőjében növekedtek, növekszenek.
Anyakönyvi hírek:
Temetés
Marton János: 2022. február 8.
Horváth Ferencné Major Mária: 2022.február 8.
Molnár László: 2022.február 9.
Orsós István: 2022. február 10.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Február 14, hétfő, Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök,
Európa társvédőszentjei, 7 óra: Kálmán és Tuboly család élő és
+ tagjai
Február 15, kedd,
7 óra(!): Hálából a segítő Szűzanyáért
12.30: Bognár Szilárd temetési szentmiséje
Február 16, szerda, 18 óra: + Julianna és István szülők, nagyszülők,
dédszülők
Február 17, csütörtök, A szervita rend hét szent alapítója,
18 óra: + Anna
Február 18, péntek, 18 óra: + Rózsás Mária és József szülők, + József férj, édesapa, nagyapa, dédapa
Február 19, szombat, 7 óra: Élő Angelika

