
  
A vírusbetegség jelenlegi helyzete miatt az idei esztendőben ezen a na-

pon nem tudjuk megtartani a tavaly megkereszteltek találkozóját, megáldá-
sát, de egy későbbi időpontban ezt is szeretnénk pótolni. 

Aznap kezdődik a Lourdesi kilenced is, amelynek napi szakaszait a 
szentmisék előtt 20 perccel imádkozzuk el.  

Február 3-án, szerdán, Szent Balázs napján a szentmise után 
balázsáldásban részesítjük a Testvéreket. Mindazok, akik aznap nem tudnak 
részesülni ebben a szentelményben, őket vasárnap, a szentmisék végén 
várjuk külön áldásra! 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön és 
pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise lesz, szombaton pedig 
reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.  

Jövő vasárnap – hónap első vasárnapja lévén – a perselyadományokat az 
altemplom bővítésére és közösségi ház építésére ajánljuk fel. Hálásan kö-
szönjük adományaikat! 

Február 11-e a betegek világnapja. Ezen a napon az esti szentmise kere-
tében részesülhetnek plébániánk betegei a betegek szentségében. Kérjük, 
hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, február 9-ig (kedd) szíveskedje-
nek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. Egyúttal azt is kérjük, 
hogy akik a szentséget fel fogják venni, szíveskedjenek elvégezni előtte 
szentgyónásukat! Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre, 
hogy együtt imádkozhassunk betegeinkkel! 

A Mindszenty Iskola nagycsoportos gyermekek számára szervezendő be-
iskolázási programjai a járványügyi helyzet miatt elmaradnak, de az iskolába 
készülő gyerekek számára rajzpályázatot hirdet. Ezzel és a beiskolázással 
kapcsolatos minden további információ a hirdetőtáblára kihelyezett plaká-
tokon, illetve az iskola honlapján olvashatók. 

A Házasság Hete rendezvénysorozat idei programjainak nagy része a jár-
ványhelyzet miatt sajnos később kerül megrendezésre.  Ugyanakkor egy 
izgalmas, színes feladatokból álló Szerelmi kalandtúrára várjuk azokat a 
jegyes- és házaspárokat, akik vállalkoznak kapcsolatuk erősítésére. A meg-
valósuló programokról és a Szerelmei kalandtúráról bővebben a kihelyezett 
plakátokon és honlapunkon olvashatnak. 
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nos egyeztetéssel 
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Házasság hete, ami nem egy hétig tart 
 

Szerelmi kalandtúra – olvashat-
juk a Házasság Hete idei, zalaeger-
szegi programjai között. És le-
gyinthetünk nagyon könnyen, 
hogy ez bennünket nem érint, 
mert már nem, vagy még nem, 
vagy egyáltalán nem… Attól füg-
gően, hogy ki, milyen életállapot-
ban, életkorban, élethelyzetben 
találkozik a plakáttal. 

Aztán meg mégis valahogy ez 
duruzsol a fülemben, gondolata-
imban. Még akkor is, ha pap va-
gyok. És játszik az agyam a szavak-
kal, hogy másképp tagoljam, hogy 
máshova tegyem a hangsúlyt. Ha 
csak a „szerelmi kaland”-ig jutok, 
akkor az félre visz, mert abban valami olyasfajta pikánsság van, ami a 
szerelmet inkább csak amolyan futó kapcsolatban létező kémiai folya-
mattá deformálja. Egy egyéjszakás szerelmi kalandnak semmi köze a 
házassági szerelemhez, a házassági intimitáshoz, a házassági hűséghez. 

Ha az egészből csak a kalandtúra hoz lázba valakit, az megint valahol 
egészen máshol jár, mint amit a szervezők célul tűztek ki a pároknak. 
Érdekes kalandtúrák léteznek. Egy ismerősöm éppen a múlt héten kez-
dett bele az országos kéktúrába, és korábban már volt úgynevezett 
Spartan erőpróbán, ahol idegek és izmok feszültek, emberi tűrőképesség 
lett pattanásig húzva. És mindezt úgy élte meg, hogy kihívás és végül is 
kaland. Vagy éppenséggel az, hogy a szomszédban, az alsóerdei részen 
egy kalandpark is épül, már így, épülőfélben is vágyat ébreszt arra, hogy 



ezt majd ki kell próbálni! A kaland az vonzó, a kihívás felspanol, a feladat 
lelkesít! Nemcsak a fák közötti ugrálás, hanem az élet számtalan terüle-
tén így élhetjük meg nagyon sokan: adrenalin, edzés, kikapcsolódás – ez 
mind-mind benne van a kalandban. De vajon a házasság is csak ez? Ka-
land, egy leküzdendő feladat, egy megoldandó próbatétel, egy kipipá-
landó gondolat a bakancslistánkon? Ennyi? Egy dolog, ami egy ideig láz-
ba hoz, aztán ha megvolt, akkor meg üresség tátong az ember szívében? 
Papként írom, de azt bátran megfogalmazom, hogy ezt még cölebszként 
is kétségbe vonhatom. A házasság az nem merülhet ki ennyiben! 

Aztán, ha csak a „túra” köré összpontosul minden, akkor arról így, 
Covid idején meg azt gondolhatjuk, hogy lehetetlen, mert nem szabad, 
meg nem érünk vissza, meg védőtávolság és „#maradjotthon!”… Ilyen 
keretek között a túra ki van csukva! Túrázni a négy fal között? És lehetne 
legyinteni… 

Akit viszont mindez nem rettent el, az pedig nekiállja legalább fejben 
összeszedni a cuccokat: bakancs, polár ez-az, nordic walking botok, ku-
lacs, ezer élű kés, csere ruha, esőkabát, hátizsák és „milyen sorrendben 
pakoljak?” és „jaj még ez is kimaradt!” stb. Így a házasság és a Házasság 
Hete is csak a dolgok, eszközök, cuccok körül forog, nem pedig a valaki 
körül, és nem a valakivel-ről szól.  

De akkor egybe olvasva, nem szavakra cincálva, nem kiforgatva, ha-
nem a Házasság Hetének keretében értelmezve a „Szerelmi kalandtúra” 
mit tartogathat? Mindazt, amit fentebb, részleteiben benne látok és 
még talán valami sokkal többet is! 

Lehet ez például ajándék: amit a házaspárok egymásnak ajándékoz-
hatnának. Az ajándékban nem az a lényeg, hogy mi (persze ez is fontos), 
hanem inkább az, hogy kitől?! És végső soron célja is van neki: méghozzá 
az, hogy végre valamit megint együtt, kettesben, egymással és egymá-
sért vállaljanak a párok. Szerelem, kaland és túra egyben! Szerelem, 
amely az Istentől mintázott szeretetből táplálkozik; kaland, amely játé-
kos és arra sarkall, hogy nemcsak várjak valamire a házasságomért, ha-
nem tegyek is érte; és túra, amely valahonnan elindul és valahová tart, 
amely ha el is fáraszt, de közben feltölt. 

És, aki még mindig nem érzi magát érintve benne, az azért van, mert 
nekünk meg az a feladatunk, hogy imádkozzunk értük! Egyáltalán nem 

közömbös a keresztény közösség számára, hogy vajon még szerelmes-e a 

szerelmes pár, vagy csak boldog pillanatot keres; hogy a házasságát egy 

életre szóló kalandként vagy futó pillanatként éli meg; és hogy tudnak-e 

még küzdeni, harcolni, tenni a házasságukért, vagy engedik elmúlni, to-

vább menni és csak bíróságon találnak közös témát egymással. Imádkoz-

zunk a házasokért, jegyesekért, hogy Isten szándéka szerint tudják élni, 

építeni, erősíteni kapcsolatukat! 
 

Anyakönyvi hírek  

Keresztelés 

Nagy Zétény: 2021. január 24. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Németh István: 2021. január 26. 
Németh Gyula István: 2021. január 26. 

Nyugodjanak békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Heti szentmisék rendje: 

Február 1, hétfő, 7 óra: + Erzsébet 
Február 2, kedd, Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony, 

18 óra: + Erzsébet és József szülők 
Február 3 szerda, Szent Balázs püspök és vértanú; Szent Oszkár püs-

pök,  
 8 óra: Farkas András Ferenc temetési szentmiséje 

18 óra: + János testvére 
Február 4, csütörtök,  
 8 óra: Horváth László temetési szentmiséje 

18 óra: + Mária és Albert szülők, nagyszülők, dédszülők 
Február 5, péntek, Szent Ágota szűz és vértanú, 18 óra: + Aranka és Já-

nos szülők és hozzátartozók 
Február 6, szombat, Miki Szent Pál és társai, vértanúk, 7 óra: Dömötör 

és Szívós család + tagjai 
Február 7, vasárnap, Évközi 5. vasárnap 

7 óra: + Mihály édesapa 
8.30 (Bazita) 
10 óra: + Anna és Klára édesanyák 
11 óra: Betegekért és az egészségügyi dolgozókért 
18 óra: + Vilmos és nagyszülők 

Február 2-án, kedden 18 órakor kezdődő szentmisében megáldjuk a 
Testvérek gyertyáit, hiszen ez a nap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünne-
pe. Gyertyák vásárolhatók lesznek a bejáratnál.  


