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MEGÚJULT SZENVEDÉLLYEL ÉLNI 

Nem kevesebbet tűzött zászlajára a Házas Hétvége 
világméretű lelkiségi mozgalom (Worldwide Marriage 
Encounter), amely a szentségi kapcsolatok 
megerősítését szolgálja, mint azt, hogy lehet a 
házasságban újra és újra megújult szenvedéllyel élni. 
„Életed szeretet-üzenet, melyet Szentlelkével ír az Isten. 
Bárcsak eljutna a címzettekhez! Ne maradj borítékba 
zárt levél!” 
Simon András biztatása akár a Házas Hétvége lelkiség 

mottója is lehetne, hiszen 
éppen ahhoz kapnak 
segítséget ebben a 
közösségben a házaspárok, 
hogy megnyíljanak egymás 
előtt, és mindazt az üzenetet, 
amit a Jóisten a szívükre 
helyezett, megoszthassák 
egymással. 
Bennünket Mádi György atya 
hívott meg 25 évvel ezelőtt, 
hogy vegyünk részt egy olyan 
hétvégén, ahol csak 

egymásra kell figyelnünk, ahol meghitt körülmények 
között beszélgethetünk, szeretetteljes légkörben 
tölthetjük azt a pár napot. Semmit nem árult el a 
programról. „Jó lesz nektek, higgyétek el! Rátok fér! 
Nem fogjátok megbánni.” Hálásak vagyunk, hogy ez a 
biztatás elég volt nekünk ahhoz, hogy iránta való 
bizalomból igent mondjunk a meghívására. Azóta sem 
bántuk meg. Sőt, egyre jobban megerősödött bennünk 
az elköteleződés ehhez a közösséghez, mely a 
kezdetektől azt tűzte ki célul, hogy a beszélgetések, az 
érzéseink kimondása, a teljes egymásra figyelés 
lehetőségének biztosításával visszahozza azt a mély 
egységet, melyet a házasságunk elején átéltünk. Arra is 
lehetőséget adott, hogy képesek legyünk lelki sebeink 
gyógyítására.  
Egyik kedves „hétvégés” társunk így biztatta azt a párt, 
akit meghívott az Első Hétvégére: „eddig is szerettem, de 
most újra szerelmes lettem a feleségembe”.  
A Házas Hétvége közössége arra hívja a szentségi 
házasságban élő párokat, hogy szánjanak a 
kapcsolatukra egy hétvégét, amikor a társuk a 
legfontosabb.  

Ehhez segítséget is kapnak, most éppen Domaszék-
Zöldfáson március utolsó hétvégéjén.  
Mi történik ezen az „Első Hétvégén”? Ez az alkalom 
péntek este kezdődik és vasárnap délután szentmisével 
zárul házaspárok, papok és szerzetesek számára. Az 
összefüggő, egymásra épülő programot egy pap és 
három házaspár vezeti, akik saját életpéldáikat osztják 
meg a résztvevőkkel. A lényeges nem igazán az, amit ők 
mondanak, hanem az, ahogy a bizonyságtételük 
hatására a hallgatók átgondolhatják a kapcsolataikat, 
döntéseket hozhatnak.  
Első ránézésre különös lehet, hogy papok és szerzetesek 
is aktívan részt vesznek a Házas Hétvége programjain. Az 
egyház két fontos alapköve a házasság és az egyházi 
rend, e két közösségalkotó szentségnek eltérő módon, 
de ugyanaz a célja: Krisztus szeretetének megélése és 
továbbadása.  
Aki részletesen szeretne megismerkedni ezzel a 
lelkiséggel, megteheti a honlapon: 
https://hazashetvege.hu/, de szívesen adunk 
tájékoztatást személyesen is az érdeklődőknek. 

(Gábor Mihály és Julika) 
 

RÖVID HÍREK 

• Családok keresztútja lesz március 17-én 18 óra-
kor, melyre mindenkit sok szeretettel hívunk! 

• A fotókiállításon részt vett képek a sekrestyében 
átvehetők. Mindenkinek nagyon köszönjük! 

 

VASÁRNAP 

03.12. 

 
11:00 
 
 
16:00 
17:00 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 
Hódi András halála 9. évf., 
felesége Julianna halála 5. évf., 
élő és +cs.tagok 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 

CSÜTÖRTÖK 

03.16. 

8:30 Szentmise 

PÉNTEK 

03.17. 

8:00 
18:00 

Igeliturgia 
Családok keresztútja 

VASÁRNAP 

03.19. 

 
11:00 
17:00 

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 
Sövényházi Ágnes lelkiüdvéért 
Engesztelő imaóra 


