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MI IS A HÁZASSÁG HETE? (2019. február 10-17.)
Közel  két  évtizede  Angliából  indult  el  ez  a  kezdeményezés,
amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házas-
ság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A
házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is szá-
mos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elkötele-
ződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21
országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot
2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szerveze-
tek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település,
közösség részvételével. A központi programok fővédnöke 2013
óta  Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az em-
ber számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nél-
küli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy ne-
kik rendelt,  de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban
egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy
egymás  bátorítására,  segítésére  és  védelmére  törekszik  egész
életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos
és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük
minden más területén is.
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely
gyakorlati példamutatással,  tudományos kutatások eredményei-
vel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örök-
kévaló  értékét. Bátorít minden olyan helyi  kezdeményezést,
amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspá-
rok  és  családok  felé,  amely  segíti  életüket,  boldogulásu-
kat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömei-
ről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal
ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreál-
lás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata vál-
ságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

A Házasság Hete Szervezőbizottsága

MEGHÍVÓ
A Főegyházmegye Családreferatúrája 2019-ban is meghirdeti a
Gyűrűskönyv  nevű  közösségvezető-képzési  programját,
amelyre  várjuk a család-, ill. házasközösségek vezetőit, tag-
jait. A képzés elősegíti, hogy a házascsoportok vezetői
+ megfelelő módszertani ismeretekkel rendelkezzenek;
+ iránymutatást kapjanak a tartalmas közösségi együttlétekhez;
+ javítsák a közösségen belüli kommunikációt;
+ figyeljenek a csoporttagok várakozásaira;
+ a csoportélet fázisait figyelembe véve vezessék a csoportot;
+ gondoskodjanak a személy és a csoport fejlődéséről.
A program keretében 5+1 alkalommal találkozunk pénteki na-
pokon, és gyakorlati módon dolgozzuk fel a Gyűrűskönyv té-
máit. Bővebb infó a programról a csatolt ismertetőben olvasha-
tó, de személyes megkeresésekre is szívesen válaszolunk. 
Időpontok:  március  1.,  március  29.,  április  12.,  május  3.,
május 31.  (18 -21ó-ig) Helyszín: 1035 Bp. Kórház u. 37.
Jelentkezés: február 25-ig a fenti postai vagy e-mail címen. 
(Házaspár mindkét tagja csak akkor jelentkezzen, ha mindket-
ten részt is vesznek.) A közösségek léte, élete mindig megerősí-
tő nem csak a résztvevők, hanem az egész plébánia számára.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

ÉLETIGE 2019. FEBRUÁR
„Keresd a békét és járj a nyomában!” (Zsolt 34,15)
Ebben a zsoltárban Dávid örömét és háláját fejezi ki a gyűlés
előtt: a veszélyben és a szorongattatásban bizalommal Izrael Is-
tenéhez kiáltott, és újra megtalálta a békét.

E himnusz főszereplője Isten az irgalmával, erős és meghatáro-
zó jelenlétével a szegény, s az elnyomott mellett, aki hozzá kiált
Hogy mások is üdvösségre jussanak, Dávid felhívja figyelmün-
ket a szív néhány tulajdonságára: hagyjuk el a rossz cselekede-
teket és inkább tegyünk mindig jót.
Aláhúzza, hogy ne rágalmazzuk a felebarátot. A szavak ugyanis
háborúhoz vezethetnek.
„Keresd a békét és járj a nyomában!”
A bibliai szóhasználatban  a békének sokféle jelentése van, je-
lent például testi és lelki jóllétet vagy egyetértést az emberek és
a népek között. De mindenekelőtt Isten ajándéka, mert általa fe-
dezhetjük fel atyai arcát.
Tehát  életünk  folyamán  mindig  mindenképpen  odaadással  és
szenvedélyesen kell keresnünk Istent ahhoz, hogy megtapasztal-
hassuk az igazi békét.
Magával  ragadó ez  a  keresés,  mert  teljes  mértékben szükség
van arra, hogy megtegyük a magunk részét. Követnünk kell a
lelkiismeretünk hangját, mely mindig arra késztet, hogy a jó út-
ját válasszuk és ne a rosszét.
Gyakran elég lenne, ha hagynánk, hogy Isten ránk találjon, hi-
szen már jó ideje keres mindegyikünket.
Keresztényként a keresztség által már bensőséges kapcsolat fűz
bennünket Jézushoz: Ő a közeli Isten, aki megígérte nekünk a
békét; Ő a béke. És megkaptuk a Szentlélek ajándékát, a Vi-
gasztalót,  aki  segít  megosztani  a  többiekkel  Isten  békéjének
gyümölcseit, melyet megtapasztaltunk. Ő utat mutat, hogy sze-
retni tudjuk a körülöttünk élő embereket, és így felülkereked-
jünk az ellentéteken, elkerüljük az alaptalan vádakat, a felületes
ítélkezést és rágalmazást, megnyissuk a szívünket a másik befo-
gadására.
Talán nem tudjuk elhallgattatni az összes fegyvert, amely a föld
különböző pontjain  vérontáshoz  vezet,  de személyesen hozzá
tudunk járulni, hogy életre keljenek a sérült kapcsolatok a csalá-
dunkban, a keresztény közösségünkben, a munkahelyünkön, a
városunkban.
Ha egy kisebb-nagyobb közösség határozott odaadással tanúsá-
got akar tenni a szeretet erejéről, akkor ez segíthet újjá építeni a
hidakat  társadalmi  csoportok,  egyházak  vagy politikai  pártok
között is.
„Keresd a békét és járj a nyomában!”
Ha meggyőződéssel  keressük  a  békét,  ebből  sugallatokat  ka-
punk ahhoz is, hogy megfelelő magatartást tanúsítsunk a terem-
tett világ védelmében, mely szintén Isten ajándéka a gyermekei
számára, és felelősséggel tartozunk vele a jövő generációk iránt.
1990-ben Így írt erről Chiara Lubich Nikkio Niwanónak, a ja-
pán Rissho Kosei Kai buddhista mozgalom alapítójának: „ Ha
az ember nem él békében Istennel, akkor a föld sem él békében.
A vallásos emberek átérzik a föld »szenvedését«, amikor az em-
ber nem Isten tervei szerint használja, hanem csak az önzés, és a
soha ki nem elégíthető birtoklásvágy vezérli. Ez az önzés és a
vágy előbb és jobban megfertőzi a földet bármi más szennyező-
désnél, ami csak ennek a következménye. […] Ha fölfedezzük,
hogy a teremtett világ egy szerető Atya ajándéka, akkor sokkal
könnyebb lesz  harmonikus kapcsolatot  építeni  a  természettel.
És ha azt is fölfedezzük, hogy ez az ajándék az emberiség nagy
családja minden tagjának szól, és nem csak néhányaknak, akkor
nagyobb  figyelemmel  és  tisztelettel  leszünk  aziránt,  ami  az
egész jelen és jövő emberiségének tulajdona.” Letizia Magri

AMIT A MISESZÁNDÉKOKRÓL TUDNI ÉRDEMES!
1. Mi a miseszándék? Miseszándéknak azt a szándékot nevez-
zük, amelyre a pap a misét felajánlja, vagy amelyre a hívek a
mise felajánlását kérik. A szándékot latinul intenciónak hívjuk.
2.  Mit  kérünk,  amikor  szentmisét  mondatunk?  Amikor
szentmisét mondatunk, akkor azt kérjük a szentmisét bemutató



paptól, hogy a szentmisét ajánlja fel a mi szándékunkra. A misé-
ző pap magáévá teszi, elfogadja a szentmisét kérő szándékát.
3. Milyen szándékra mutathatja be a pap a szentmisét? Az
egyházi Törvénykönyv 901. kánonjának értelmében a papnak
jogában áll a misét bárkiért, akár élőkért, akár elhunytakért fel-
ajánlani. Bármely élőnek bármely tisztességes szándékra szabad
misézni. Bemutathatjuk valamely szent hittitok tiszteletére, bár-
mely szent tiszteletére, az élőkért bármely szükségben és bár-
mely megholtért.
4. Szentmise a szent hittitkok tiszteletére. Minden mise Isten
dicsőségére szolgál, de erre nem mindig gondolunk kifejezetten.
A szent hittitkok tiszteletére kérve a misét, félretesszük magun-
kat, és önös érdekeinket, és egyedül a Jóisten dicsőségére ajánl-
juk a misét. Így lehet misét mondatni például: a Szentháromság
tiszteletére, az Oltáriszentség tiszteletére, a Szent Szív tisztele-
tére, a Szent Vér tiszteletére, a Szent Kereszt tiszteletére.
5. Szentmise a szentek tiszteletére.  A legtöbb szentnek külön
ünnepe van. De bármely szent tiszteletére bármely napon lehet
szentmisét  felajánlani.  Így  például  a  Boldogságos  Szűzanya
tiszteletére, Szent József tiszteletére, akár a Védőszentünk tisz-
teletére,  Szent  Őrzőangyalunk  tiszteletére.  Lehet  szentmisét
mondatni arra a szándékra is, hogy a szentéletű elhunytak bol-
doggá, majd szentté avatása minél előbb bekövetkezzék.
6.  Szentmise  az  élőkért  bármely  szükségben,  és  hálából.
Szinte  elsorolhatatlan  azoknak a  miseszándékoknak a  száma,
amelyekre misét fel lehet ajánlani. Ilyenek például: a hit terje-
déséért, a bűnök bocsánatáért, a plébániáért, papi hivatásokért,
valaki  megtérésért,  betegségben,  valamely  szükségben.  Lehet
hálából a kapott jókért, békéért, gyógyulásért, imánk meghall-
gatásáért. Évfordulókra: házassági évforduló, születésnap stb.
7. Szentmise a megholtakért. A Katolikus Egyház Katekizmu-
sa szerint a megholtakért azért mondunk misét, mert „az egyház
ennek  során  kifejezi  hatékony  közösségét  az  elhunyttal:  fel-
ajánlva az Atyának a Szentlélekben Krisztus halálának és feltá-
madásának áldozatát,  azt  kéri  tőle,  hogy gyermeke  tisztuljon
meg  bűneitől,  azok  következményeitől,  valamint  jusson  el  a
mennyek országa húsvéti teljességére. A hívek közössége, külö-
nösen  az  elhunyt  családja  az így ünnepelt  eucharisztia  révén
megtanul közösségben élni azzal, aki elaludt az Úrban, miköz-
ben részesedik Krisztus testéből, melynek élő tagja midőn vele,
érte imádkozik.” (KEK 1689)
8. A mise mondatásával kapcsolatban felajánlott adomány.
Az Egyházi Törvénykönyv 946. kánonjának értelmében: Azok a
krisztushívők,  akik  adományt  adnak azért,  hogy szándékukra
misét ajánljanak fel, hozzájárulásukkal az egyház javát szolgál-
ják, és ezzel az adományukkal egy részt elvállalnak az egyház
szolgálattevőinek,  és  műveinek a  fenntartása terén.  A miséért
adott adománnyal tehát nem a mise értékét, és költségeit fizeti
meg az ember. Orgonás 3000 Ft (csendes 1500Ft), csak szerény
hozzájárulás a templom költségeihez. A mise értéke végtelen, és
ezt pénzben nem is lehet kifejezni.          Horváth Zoltán atya
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