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A HÁZASSÁG HETE – KÖZÖS ÉLETÜNK ISTENBEN VAN ELREJTVE
Szent Bálint vértanú püspök ünnepnapja,
és a Házasság hete rendezvénysorozat
közeledtével egy helyi történéssel
kapcsolatos párhuzam jutott az eszembe.
Néhány nappal ezelőtt a piliscsabai
vasútállomástól nem messze egy régi,
gyönyörű, négylyukú híd – válságos
állapotba került.
A róla készített korabeli fénykép tanúsága
szerint egy csodaszép, biztos alapokon álló,
szemet gyönyörködtető, kőből és téglából
épült hidat avattak az 1890-es években.

Nem olyan központi helyen áll, mint a folyók
fölé épített társai, amelyeket már messziről
láthatunk és megcsodálhatunk. Kicsit
eldugottabb helyen található, mégis fontos
szerepe van. A hegyről érkező víz az erőt
sugárzóan masszív pillérek között halad át,
és a vasúti töltés alatt, egy kikövezett
alagúton folytatja útját, míg a túloldalon
fekvő mezőkig el nem ér. Ez a híd itt áll már
130 éve, összeköt utcákat és embereket,
és lehetőséget ad arra, hogy a célunkhoz
könnyebben elérjünk.
Most azonban megroppant, és elveszítette
a tartását. A beszivárgó víz lassan kioldotta
és szétmállasztotta a köveket összetartó
habarcsot, és a rá nehezedő nagy súly alatt
nem bírta tovább… Aki most ránéz, szomorú
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is lehet miatta, de mindez tettekre is
sarkallhatja őt. Bízom benne, hogy újjá lehet
építeni, és én szívesen vennék részt ebben
a munkában, együtt, közösségben.
Ahol Isten engedi, hogy valami összetörjön
és elpusztuljon, ott új életet akar alkotni.
A szentségi házasságkötéskor a vőlegény
és a menyasszony Istenbe öltöznek, őbenne
vernek gyökeret, és őrá, a biztos, szilárd
alapra építik a közös életüket. Hidat vernek
Isten és ember; valamint ember és ember
közé. Ezt a bátor elköteleződést, ezt a mély
bizalommal és hittel meghozott döntést,
és a közös úton járás szép erőfeszítéseit
ünnepeljük a jövő héten. (hazassaghete.hu)
„A házasság hete olyan széles körű
összefogásra törekszik, mely gyakorlati
példamutatással, tudományos kutatások
eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel
támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.
Bátorít minden olyan helyi kezdeménye‐
zést, amely hidat épít az adott közösség
környezetében élő házaspárok és családok
felé, amely segíti életüket, boldogulásukat.
Nyíltan beszél a házasság mindennapi
valóságáról, örömeiről és feszültségeiről.
Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal
ellátni a házasokat és házasulandókat,
valamint a teljes helyreállás reményét ébren
tartani azokban, akiknek a kapcsolata
válságban van, illetve valamilyen ok miatt
megszakadt.”
A házastársak szép egységét
is újra lehet építeni!
A Házasság hete idei arcai: Semsei Rudolf,
üzletember és felesége, Dobay Eszter.
Szerintük a jó házasság titka:
– a kötelességvállalás,
– a szeretetnyelvek gyakorlása,
– és közös ünnepek, jó beszélgetések, amikor
felüdítjük a lelkünket.
Mélyítsük, gyógyítsuk és gazdagítsuk mi is
a kapcsolatunkat Istennel és a szeretteinkkel!

HIRDETÉSEK
Hétfőtől péntekig Szabolcs atya nincs a
Piliscsabán, téli pihenőre megy,
a szentmisék és az irodaidők
helyettesítéssel meg lesznek tartva.
Pénteken taizé imaóra lesz.
Szombaton az előesti szentmise egyben
regnumi mise is lesz.
Újból indítunk Alpha Kurzus: az Alpha
egy beszélgetéssorozat a hitről, Jézusról,
az életről. Mindezt könnyed vacsora,
interaktív filmvetítések, őszinte
beszélgetések keretében, amelyre
szeretettel várjuk a keresőket, nem
hívőket. Az Alpha 12 egymást követő kedd
esti alkalomból és egy hétvégéből áll,
az első találkozás február 25-én, 19 órakor
lesz a ligeti plébánián, jelentkezni Kovács
Emesénél lehet, a plakáton megadott email címen vagy telefonszámon.
Szólítsátok meg kereső ismerőseiteket,
ehhez hátulra kikészítettünk
szórólapokat. Az Alphát tudod azzal is
segíteni, hogy bevállasz egy alkalmat,
amire te készíted el a vacsorát. Ha valaki
így szeretne hozzájárulni az Alphához,

akkor ezt Germuska Veronikának jelezze
a plakáton megadott e-mail címen vagy
telefonszámon.
Idén is lesz kísért imádság hete tavasszal
Piliscsabán a Szociális Testvérek
jóvoltából. Ez egy egyénileg kísért, otthon
végezhető, ingyenes lelkigyakorlat.
Az információkat a listáinkra Szabolcs
atya kiküldte, a jelentkezési lap onnan
letölthető; részvételre korlátozott
számban van lehetőség, összesen 16 főt
tudnak vállalni a kísérők.
Eddig minden héten készítettünk egy
Szívügy nevű újságot, amelyben egy kis
aktuális olvasnivalót és az adott heti
hirdetéseket kínáltunk. Ezt most
szeretnénk minden közösségünk
számára elérhetővé tenni, így innentől
kezdve Ligeten, Csabán és Jászfalun is
elérhető lesz, és a misék után hátulról
elvihető.
Most hétvégén az egyes szentmisék után
– a betegek világnapja alkalmából –, egy
közös imádság keretében a betegek
kenetének felvételére van lehetőség.
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