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A HÁZASSÁG HETÉRŐL
Február 14-e Szent Bálint (Valentin) püspök és vértanú, a szerelmesek védőszentjének liturgikus emléknapja. Ő volt az első,
aki egy pogány férfit és egy keresztény
nőt megesketett. 269-ban halt meg Rómában.
A XX. század világa változtatott ismét
üzletté egy szép, régi keresztény hagyományt. Virágokkal, édességgel, mindenféle ajándékokkal vannak tele a boltok
Valentin-napra aktualizálva.
A Házasság Hete mozgalom 1997-ben
indult Angliában, Valentin-nap környékén,
annak eredeti gondolatához visszatérve:
minden évben egy hétig a házasság és a
család fontosságára kívánja irányítani a
figyelmet. A Házasság Hetéhez hazai és
nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve
elköteleződését a házasság, a család ügye
iránt. Mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánk 2008-ban az elsők között
csatlakozott a mozgalomhoz. Országosan
rendezik meg a keresztény egyházak és
civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település,
közösség részvételével.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és
gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel
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nélküli szeretet, a hűség és az őszinte
megbocsátás értékét egy nekik 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.” – vallják a Házasság Hete szervezői.
Bővebb információt: a hazassaghete.hu
címen olvashattok, ahol az ország több
pontján megrendezett eseményről is
vannak információk.
Itt Piliscsabán harmadik éve rendezzük
meg a Házasság Hete ökumenikus közösségi összejövetelt. A három keresztény
egyház egy-egy házaspárt kért fel, akik a
Kegyelem a keresztény házasságban témában fognak nekünk mesélni: saját életükről, örömökről, nehézségekről, hogyan
tapasztalták meg Isten gondoskodó kegyelmét az évek során. Sokat tanulhatunk
egymástól, azoktól az emberektől, akikkel
nap mint nap találkozunk, beszélgetünk,
vagy csak egymásra mosolygunk. Három
ilyen párral fogunk megismerkedni, beszélgetni február 17-én, vasárnap délután
15 órakor a Ferences Házban. Bátorítok
mindenkit, jöjjön el és legyen részese ennek a különleges beszélgetésnek. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
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Most vasárnap az egyes szentmisék után KLOTILDLIGET
– a betegek világnapja alkalmából –,
február 10. vasárnap
egy közös imádság keretében a betegek
ünnepi mise
9 óra
kenetének felvételére lesz lehetőség.
családok miséje 11 óra
egyetemi mise
20 óra
Iz 6,1-2a.3-8
Hétfőn az Egyházközségi Nővéreknél
a 18 órás szentmise után Eperjes Károly 1Kor 15,1-11
Lk 5,1-11
tart előadást az Eucharisztiáról.
február 14. csütörtök
18 óra
február 16. szombat
18 óra
Vasárnap 15 órakor a Ferences házban
február 17. vasárnap
tartjuk a házasság hete ökumenikus
ünnepi mise
9 óra
megünneplését, igehírdetéssel és tanúcsaládok miséje 11 óra
ságtételekkel.
egyetemi mise
20 óra
Jer 17,5-8
Újból indítunk Alpha Kurzust: az Alpha
egy beszélgetéssorozat a hitről, Jézusról, 1Kor 15,12.16-20
Lk 6,17.20-26
az életről, a másokkal való kapcsolatainkról. Mindezt könnyed vacsora, interPILISJÁSZFALU
aktív filmvetítések, őszinte beszélgetések keretében, amire szeretettel várjuk
február 10. vasárnap
17 óra
a keresőket, nem hívőket. Az Alpha 10
február 17. vasárnap
17 óra
egymást követő szerda esti alkalomból
PILISCSABA
és egy hétvégéből áll, az első találkozás
március 6-án 19 órakor lesz a csabai
február 10. vasárnap
plébánián. Jelentkezni Kovács Emesészlovák mise
8 óra
nél lehet, az emese.kema@gmail.com
regnumos mise 9:15
emailcímen. Szólítsátok meg a kereső
ünnepi mise
11 óra
ismerőseiteket, és ajánljátok nekik ez
február 15. péntek
17 óra
Alphat, ehhez hátulra kikészítettünk
február 16. szombat
17 óra
szórólapokat. Az Alphát tudod azzal is
február 17. vasárnap		
segíteni, hogy bevállasz egy alkalmat,
ünnepi mise
11 óra
amire te készíted el a vacsorát.
Március 24–29 között plébániáink szervezésében és a Szociális Testvérek segítségével, otthon végezhető, egyénileg kísért
lelkigyakorlatot tartunk. Az információk
és a jelentkezési lap a levelezőlistákra már
kiküldésre került. A részvétel jelentkezéshez és a létszámkorláthoz kötött.
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16:00–16:45
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