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Házaskurzus 

a mi szemünkkel 
 

A héten ért véget plébániánkon, a hét alkalomból álló Házaskurzus, amely az Alpha kurzushoz hasonlóan 
beszélgetésekből, előadásokból, együtt (páronként) gondolkodásból és egy kis agape-ból állt. 
A kurzust 11 házaspár végezte el, és talán méltán mondhatjuk utólagos jegyesoktatásnak is mert 
mindannyian tanultunk új dolgokat, amelyek megerősítik házastársi kapcsolatunkat. A résztvevők közül 
néhányan megfogalmazták érzéseiket is a hallottakkal kapcsolatban. 

„Sok mindent megtanultunk, ezen a kurzuson a másikról, de saját magunkról is. A jó házasságért 
tennünk kell. Nekünk most már kibővült az eszköztárunk, ami közelebb visz minket a társunkhoz, 
és rajta keresztül, Istenhez is. A legfontosabb számunkra, hogy megtanultuk, milyen fontos többek 
között, az egymással való lelki és testi törődés, a bocsánatkérés és a megbocsátás és az életünkbe 
tudatosan betervezett házassági idő” 

„Hálát adunk az újabb lehetőségért. Kiegyensúlyozottabbá vált a kapcsolatunk. Nem csak külön 
kerültünk közelebb az Úrhoz, hanem közösen kézen fogva, táncolva. Jó volt hallani egymás 
szeretetnyelvét.” 

„Sokszor és sokféleképpen találkoztunk ezekkel a témákkal, ezek a konnyednek tűnő feladatok 
újabb megbeszélésre váró témákat hoztak felszínre” 

„Én hálásan köszönöm az Úrnak ennek a kurzusnak a létrejöttét. A tegnap este csodás befejezése 
volt az alkalmaknak.az összeölelkezös tánc közben könnyek szöktek a szemembe...örömkönnyek..  
Bár a feladatokat nem mindig és nem pontosan úgy csináltuk ahogy leírták... 
de most hétvégén házassági idönk van ” 

Köszönet az Úrnak, hogy ezt a lehetőség közösségeink látóterébe került! 
 

Heti hirdetéseinkből: 

Isteni irgalmasság vasárnapja 

 Csütörtökön este 7 órára várjuk a Váci 

Egyházmegyei Találkozót előkészítő 1. és 6. 

munkacsoportot megbeszélésre a Jézus szíve 

plébániára. 

 Szombaton a szokott helyen folytatódik a 

bérmálásra készülő fiatalok felkészülése. 

 Jövő szombaton 18 órakor Mária családjai 

következő találkozása lesz. 

 Ugyanezen a napon, Rádon a missziós gyermekek 

országos találkozója lesz! Imádkozzunk a 

résztvevőkért és főleg az újonnan beavatandó 

gyermekekért! 

 Jövő vasárnap a szentmise után ministránsgyűlés 

lesz! 

 Jövő vasárnap du. 4 órakor lesz a  Jézus Szíve 

templomban a bérmálásra készülő középiskolások 

és felnőttek vizsgája. 

 A hitoktatókat és az akolitusokat kivételesen április 

11-én hétfőn este  7 órára hívom az Irgalmas Jézus 

plébániára megbeszélésre. 

 A jegyes kurzus következő alkalma április 6. a 

Jézus Szíve plébánián. 

Szentmisék, igeliturgiák a héten 
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 

 ápr. 6. (sze) 180 K szentmise 

 ápr. 7. (cs) 1545 T igeliturgia  

 ápr. 8. (p) 1630 T szentmise 

 ápr. 10. (v) 900 T szentmise  

 ápr. 10. (v) 1100 K szentmise 


