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” Már ma este fogjatok hozzá, és gondoljátok át:
hol találkoztam ma Istennel? Hol köszöntött rám? Hol volt jó hozzám?
Ezt számba kell vennetek minden este elalvás előtt. És akkor majd egyre
csodálatosabban tárul fel előttetek Isten szeretetének, atyai gondviselésének
és irgalmának végtelen tengere. Ezáltal megtanultok hálát adni.”
Kentenich atya
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TEREMTŐ FESZÜLTSÉG-EGYSÉG1
Isten abból a célból, hogy felébressze és
megkönnyítse a szabad személyek együttműködését, hogy használni tudja őket kormányzati terveiben, kitörölhetetlen feszültségeket teremtett az egyénekbe és a közösségekbe. Az egyénbe belehelyezte a test és lélek feszültségét és az értelem, akarat és szív
közti feszültségeket. A bűnbeesés óta különösen is erősen hatnak az egyénekben az
ösztönös-, a szellemi- és az Isten-ember vagy
más néven az állati-, az angyali- és az Istengyermek közötti feszültségek.
A közösségi élet is ugyanilyen alapokra
épül. Ilyen feszültségek tartják állandóan teremtő mozgásban mind a természetes mind
a természetfeletti síkon.
A természetes síkon – anélkül hogy hosszasan kellene vizsgálódnunk – rátalálunk a nemiség által keltett feszültségre valamint a
nemzedékek közötti feszültségekre, melyek mobilizálják az egyéneket és nemzedékeket; továbbá mindenütt megtalálható a “vezetők” és a “vezetettek” közti feszültség; a nemzeti érzelműek és a világpolgárok
közti feszültségről nem is beszélve.
Isten kikutathatatlan bölcsessége képes arra, hogy ezt a végtelen feszültség-gazdagságot felhasználja az
emberi társadalomra vonatkozó szeretettervének megvalósítására.
Mindezzel itt a földön Isten célul tűzi ki elénk mindenben a feszültség-egység eszményét, mely majd a visio
beate (a Mennyországban való boldog szemlélés) által tökéletes rend-egységbe torkollik.
Megpróbáljuk az örök Atyaisten e titkokban gazdag kormányzási módját és bölcsességét olyannyira leutánozni, amennyire ez egy halandó, eredeti bűnnel terhelt embernek csak lehetséges.
Saját használatunkra Isten kormányzási módját röviden és tömören így foglaljuk össze:

Tekintélyen alapuló alapelvek - demokratikus alkalmazások

P.J. Kentenich: Krise um Regierungsformen (1961 ) in: Autorität und Freiheit in schöpferischer Spannung. Bearb. von H.
Schlosser, Vallendar 1993, 7-142; Nr.: 1961\09stauf1
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Minden tekintély Istentől ered, Nála marad és Hozzá vezet.
Vagyis az alapelveinket, elvi döntéseinket Isten tervére, tekintélyére építjük. Világosabban kifejezve: A
kormányzásunkban rendíthetetlenül az (Istentől kapott) tekintély talaján állunk, de a tekintély alkalmazásánál és kihatásában – Istenhez hasonlóan – nagyon empatikusan és a természet egyéni és szociális szükségleteire való tekintettel járunk el.
Ismételjük el újra: tekintély az alapelvekben, de demokratikusak az alkalmazásban, ahol emberekről és
emberek vezetéséről van szó.
A meghatározás nagyon egyszerűen hangzik. Csaknem azt mondtam: nagyon ártatlannak látszik. Számtalanul sok esetben hallottunk már erről, valószínűleg mi magunk is gyakran beszéltünk róla. De vajon közben feltárult-e valaha is előttünk ennek teljes értelme? Vajon világossá vált-e előttünk valaha, hogy kezünkben tartjuk itt a kulcsot, mely emberi oldalról teljesen érthetővé teszi a sokfelé ágazó Schönstatttörténelmet: akár a szervezet vagy a kormányzás vagy a személyes vezetés kérdéseiről is legyen szó?
Az alapelvünk tiltakozást foglal magában két összeegyeztethetetlen ellentéttel szemben: az abszolutizmus
és a kollektivizmus ellen. Hitet tesz a tekintély és a szabadság között fennálló, Isten által akart feszültségegység mellett, az ebben kifejeződő számos ellentét-törvény mellett.
Nagyon határozottan elutasítja a demokratizmus azon módját, mely a Nagy Francia Forradalom óta mindenütt a szabadság, egyenlőség, testvériség megvalósítására törekszik, mely ledöntötte a családban az apa
tekintélyét és az államban az uralkodót, és ugyanebben az irányban folyamatosan bajt okoz. Szerinte mindenütt félre kell tolni az Isten által alapított tekintélyt és egy sivár egyformaság számára kell helyt csinálni.
Eszménye végső soron minden ember egyformává tétele. Szerinte elvben minden közösséget demokratikusan kell kormányozni, és maximum annyi engedményt tesz, hogy közben itt-ott a személyes tekintélyt is
számításba veszi. Ez által pedig mindig azon fáradozik és azt a veszélyt idézi elő, hogy a tekintélyhordozókban csak a személyes értéket értékeli és védi, a hivatalos jelleget azonban nem.
Ezzel szemben a mi kormányzási alapelvünk mennyire erősen mozgásteret enged az egyik oldalon a személyes szabadságnak, de a másik oldalon utat vág a törvényhez, hivatalhoz és személyhez való kötöttségnek. Ezt bizonyítja a sokat vitatott építkezési törvényünk, melynek első része így hangzik:

Szabadság, amennyi lehetséges.
Ezt a szabadságot azonban egyúttal a tekintélyhez is hozzákapcsoljuk. Ezért mondja e törvény második
része:

Kötöttség csak annyi, (de az meglegyen), amennyi szükséges.
Azért, hogy a feszültség, amelyet ez az ellentét létrehoz, feszültség-egységgé váljon, a törvény harmadik
része kimondja:

Lélekápolás vagy nevelés a szabadság helyes használatáért,
minden mennyiségben.”
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Online, 2021. február 27-28.
„Nekem a karanténban is Te vagy a legfontosabb”
2021. február 27-28-án online folytatódott
a Győri Egyházmegyében a Családakadémia képzés 4. féléve

A mindannyiunk által ismert okok miatt a személyes jelenlétet mellőzve, az online térben
tudtuk folytatni a Győri Egyházmegyében 2019. őszén indult Családakadémia (immár a
18. évfolyam Magyarországon, így lettünk mi a „CSAK 18”) képzésünket. Ebben a félévben is az a célunk, hogy több témát átgondolva felkészüljünk a „szívtémánkból” egy
hosszabb előadás megtartására, amellyel konkrétan is szolgálatot tudunk majd vállalni
egy adott plébánia, közösség életében. Az előadások felépítéséhez most is az ún. „Központi Érték” Josef Kentenich atya által javasolt négyes tagolás módszertanát használtuk
(Megfigyelés – Összehasonlítás/Jézus példája – Összefogás – Alkalmazás), kiegészítve az
Igazság – Érték – Szó szempontokkal. Ez utóbbi három kulcsszó azt fedi le, hogy a választott témánkhoz kapcsolódóan találjuk meg az igazságnak azt a területét, amely a
legértékesebb, legfontosabb számunkra (pl. fontos a jó házasság). Mindehhez kapcsoljunk konkrét értéket (pl. harmonikus kapcsolat a családban), amelyet jól odaillő szavakkal is meg tudunk erősíteni, fogalmazni (egymásra figyelés, tiszteletteljes kommunikáció). Varga Károly és Erika, a bennünket kísérő házaspár arra is felhívta a figyelmünket a mostani felkészítéskor is, hogy az előadások során, néhány alapvető szabály betartásával, sokkal jobban befogadható a mondanivaló a hallgatóság számára. Ilyen
szempontok pl. a figyelemkeltő megszólítás és kezdés (pl. a dugóhúzó” technika, amely
során egy frappáns idézettel vagy kérdéssel kezdjük az előadást), a megfelelő szemléltetés (pl. egy kép, egy saját vázlatos rajz, egy-egy kulcsszó felírása, ábrák, stb.), de a testbeszéd (pl. a szemkontaktus tartása a résztvevőkkel, vagy ha pl. az előadó házaspár
egymás felé fordulása is kifejezi a köztük lévő összhangot). A hangsúly is sokat segít
abban, hogy az előadás „üzenete”, mondanivalója valóban „átjöjjön”. Kaptunk néhány
előzetes kérdést is, hogy minél átfogóbban gondolkodva tudjunk készülni a hétvégére.
Nagyon jó volt tudatosan is számba venni, hogy ebben a mostani helyzetben Isten hogyan van jelen az életünkben és hogyan tudjuk átadni másoknak is az általunk megélt
kegyelmeket, valamint hogyan éltük meg az idei Házasság Hete üzenetét („Ezerszer is
igen”). A mostani hétvégét előkészítő előadásukban a házasságot a „sivatagot átszelő
karaván”-hoz hasonlították, amely során a fő kérdés, hogy el tudjuk-e érni az oázist. Az
egyháztörténetben sokszor látjuk, hogy az életszentséget egyedülálló személyek érték el,
ugyanakkor mögöttük is ott volt pl. egy (szerzetes)közösség vagy egy család. Merjük kitűzni tehát mi is a nagy célt, hogy szent házaspárrá váljunk! Mindehhez nagyon fontos
a megfigyelés képessége, amelynek az egyik dimenziója a hallgatás. A hallgatás egyfajta
befogadást is jelent. Az is lényeges tapasztalat, hogy a szép és örömteli dolgokra figyeljünk, ezeknél időzzünk el. A mostani karantén helyzet rengeteg lehetőséget kínál minderre, így a februári hétvége központi gondolata „a karanténban is te vagy a legfontosabb”
lett. Ehhez a gondolathoz kapcsolódóan készültünk fel az „5 perces” kiselőadásokkal,
amelyek most is igen változatosak és mélyek voltak. A témákat úgy fogalmaztuk meg,
hogy azok jegyeseknek, házasságra készülőknek, fiatal házasoknak, több mint 10 éve
házasoknak, valamint nehézséggel küzdő házaspároknak szóljanak.
Az első előadó házaspár a jegyesekre, házasságra készülőkre fókuszálva azt a kérdést járta körül, hogy „nekünk ki az első az életünkben”. Tapasztaljuk, hogy a mostani
helyzetben bizonyos kapcsolataink háttérbe szorulnak, de amelyek valóban fontosak,
azok megmaradnak. Ahhoz, hogy valaki igazán fontos helyen szerepeljen az életünkben,
a legfontosabb kapocs a kommunikáció, ami végső soron azt is jelenti, hogy közösségben
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vagyunk. Ez érvényes az Isten-kapcsolatunkra, de a házastársi, rokoni és a baráti kapcsolatainkra is.

Fotó: Bartal Orsolya
A fiatal házasoknak szánt, „A Jóistennek terve van velünk” című előadás a mindennapi öröm megbecsülésére, keresésére és a szüntelen hálaadásra hívta fel a figyelmünket. A családban mindenkinek megvan a maga nélkülözhetetlen szerepe, feladata,
és ez nem a véletlen műve, hanem Isten személyesen nekünk szánt terve. Mi is ennek
tudatában, örömmel éljük meg a mindennapokat, és akár munka, akár pihenés közösen
is fűszerezzük meg az életünket humorral. A házasság első éveiben tudatosan is törekedni kell az örömteli beállítódásnak és az összhangnak a kialakítására, fejlesztésére.
A harmadik előadás a több mint 10 éve házasságban élő párokra fókuszált, és központi értékként a „Szentek legyetek, mert én is szent vagyok” központi értéket járta körül. A házasságot, mint háromszöget mutatta be, ahol a férj-feleség-Isten, kell legyenek
a csúcsokban. A II. János Pál pápa által 2015. október 18-án szenté avatott házaspár,
Louis és Zélie Martin -Lisieux-i Kis Szent Teréz kármelita egyháztanító szülei- példája
lebegjen minden házaspár szeme előtt, hogy egy küzdelmes, több évtizedes házasság
tökéletes keret a sivatagon való közös átkelésre és Isten tudatos keresésével az egyik
biztos út az oázisba való megérkezésre. Ehhez szükséges mind a „fej”, mind pedig a
„szív” jelenléte és e kettő egyensúlya.
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Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/sivatag-a-homok-d%C5%B1n%C3%A9k-karav%C3%A1n-teve-4944794/

A szombat esti alkalom negyedik előadása a nehézségekkel küzdő házaspároknak
szólt. Az előadók kiemelték, hogy esendő emberek vagyunk, és vannak olyan hibáink,
amelyekkel egymásnak sebeket is okozunk. Ugyanakkor, ha képesek vagyunk „megölelni a kaktuszt” – az akár nekünk sebeket is okozó házastársunkat, szerettünket, akkor végeredményben a nehézségek árán is együtt növekedhetünk. Magunk döntjük el,
hogy a küzdelmeinkkel, igyekezetünkkel aranyásókká tudunk-e válni, vagy belesüppedünk az élet mocsarába. Olyan gyakorlatias jótanácsokat is felsoroltak az előadók, mint
a közös életnapló vezetése, ami a napi örömeink, de a bennünket megpróbáló és közösen
leküzdött nehézségeink regisztere is lehet. Sokat segíthet a keresztjeink hordozásában
az is, ha tudatosan felidézzük a szép emlékeinket és visszanyúlunk a korábbi, közösen
megélt boldog időszakainkhoz. Az is fontos üzenete volt az előadásnak, hogy a kölcsönös
irgalom meghozza a békességet is.
A vasárnap esti alkalom is a jegyeseknek, fiatal házasoknak szóló „5 perces” előadással kezdődött. Egy mindannyiunk számára kedves, a mesékből ismert zárszómondattal indítottak, miszerint „… és boldogan éltek, amíg meg nem haltak”. Ez a cél minden jegyes- és házaspárnál megfogalmazódik és számos olyan gyakorlati tanácsot hallhattunk, amelyek lépésről lépésre segítik ezen a mesebeli úton való elindulást és haladást. Ilyenek lehetnek az apró napi figyelmességek, egy kedves üzenet a zsebbe rejtve,
egy váratlan virágcsokor, vagy egy közös spontán éneklés.
Nagyon szemléletes volt a következő, fiatal házasoknak szánt előadás, amely, Noé
bárkáját példának hozva erősítette meg az „egy hajóban evezünk” bölcsességét, azaz az
egymásra utaltság felelősségét és örömét. A szeretet a családban kezdődik, és nagyon
szép az a hivatás, amit házaspárként megvalósíthatunk, és aminek eredményeként az
otthonunkból melegség áradhat a világra. A jó házasság tudatos munka, de ha Isten
akaratát elfogadjuk és szeretetben együtt működünk, akkor megélhetjük azt a folyamatot, amelyben kölcsönösen növekedünk hitben, boldogságban.
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Fotó: Pongrácz Attila
A soron következő előadás a címben is megfogalmazott üzenet -„Nekem a karanténban is Te vagy a legfontosabb”- kapcsán hangsúlyozta, hogy a 10-20-30-40 éve
együtt élő házaspárok esetében is milyen fontos a minőségi együtt töltött idő, az egyre
fejlődő, erősödő imaélet, a közös rózsafüzér és a szentségimádás. Az előadók hangsúlyozták, hogy a nehézségek idején számukra jól bevált stratégia, ha kiállnak magukért
és családilag összezárnak, hiszen így tudják megóvni a közösen megteremtett lelki, kapcsolati értékeket. Idézték egy népszerű slágerből is azt a gondolatot, hogy „Egy hálás
szív, na, az a mennyország”, ami utalt arra a lelkületre, ami segít a hosszú évtizedek
alatt áldásnak megélni a házasságot. A CSAK 18 4H-s kulcsszavai is igen hasznos és
tömör útmutatást jelentenek minden –akár tapasztalt, akár kezdő– házaspárnak: hit –
hűség – hála – humor. Mindazoknak, akik házasságban élnek, megszívlelendő gondolat
- Böjte Csaba testvért idézve - hogy „elrontani egyedül is lehet, igazán jól csinálni viszont
csak együtt, hármasban”, hiszen Isten velünk van, sőt ha még hívjuk is, egyre közelebb
jön.
A hétvégi képzési alkalom záró előadása azzal a kulcsmondattal kezdődött, hogy
a bennünket körülvevő nehézségek ugyan kimeríthetnek bennünket, de „a karantén egy
lehetőség a házasságunk megújítására is”. Ha tudatosan törekszünk rá, megtanulhatunk újra és jobban szeretni. A nagyböjti időszakban az is segíthet, ha észrevesszük,
hogy a keresztre feszített Krisztus minden házasságban ott van. Alakítsunk ki új szokásokat, akár a sokak által ismert 5 szeretetnyelv –az elismerő szavak, a minőségi idő, az
apró ajándék, a szívesség, valamint az érintés–, akár egyéb jó gyakorlatok alapján.
Ahogy Váci Mihály mondja a Valami nincs sehol című versében: „Újra kezdeni mindent
e világon” – így szükséges tenni a házasságunkban is, hiszen ami értékes számunkra,
azért érdemes küzdeni.
Ezen az online képzési alkalmon ismét jó érzéssel és hálatelt szívvel tapasztalhattuk meg, hogy ajándékok vagyunk egymás számára, és közösen készülve jegyesek és a
házasságban élők plébániai, közösségi szolgálatára, egymást kölcsönösen felemelve fejlődhetünk. Mindig örömmel hallgatjuk egymás gondolatait, megélt tapasztalatait, lelki
és gyakorlati értékeit. Az egyes témák kidolgozásával, előadásával és a visszajelzésekkel
kölcsönösen gazdagodunk és erősödünk.
Dr. Pongrácz Attila és Pongráczné Erős Annamária
Fotók: Bartal Orsolya, Dr. Pongrácz Attila, www.pixabay.com
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Házasság Hete

Kaposvár
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A Kaposvári Egyházmegyében az elmúlt években két évfolyam (összesen 19 házaspár) végezte el a Schönstatti Családakadémia képzését. Küldetésük a házastársi kapcsolat és a családi élet szeretetben és hitben való megerősítése Egyházmegyénkben. Ennek egyik gyümölcse volt az idei Házasság heti online előadás,
amire a 10 szervező házaspáron kívül a közel 100 személyesen meghívott családból 63 mondott igent. Hála és köszönet az ötletadó Rangits házaspárnak (Gábor és Adrienn), az előadó Balázs Péternek és Juditnak, a technikai hátteret biztosító Ház családnak és Glavák Csabának, Csillának, valamint minden más szervező házaspárnak is! (Bende Krisztián és Piri, Kiss Tamás és Ági, Horváth Tamás
és Klári, Kollár Robi és Rita, Tóth Robi és Kata, Radnai István és Márti )
Az alábbiakban Tóth Robi beszámolóját olvashatják:

„Eggyel többször bátran újrakezdeni”
Házasság heti online előadás Családakadémia módra a Kaposvári Egyházmegyében
…és még azon is túl
Böjte Csaba testvérhez kötöm azokat a gondolatokat, amelyek által megfogalmazódott bennünk, hogy ebben a járványos helyzetben valamit tenni kell. A hitünkért, az egységért, a házaspárokért, a családjainkért.
A mondat valahogy úgy hangzott, hogy a jelen vírushelyzet nem Isten büntetése, se nem áldása, de meg
kell tanulnunk a körülményekből a legjobbat kihozni.
Félig üres – félig tele pohár. Kinek-kinek nézőpontja, vérmérséklete szerint.
Éreztük ugyanis, hogy igény van a házaspárok részéről a találkozásra, a lelki töltődésre, a kettesben
töltött minőségi időre és a hasonló gondolkodású párokkal való együttlétre. De mindezt valós időben, személyesen egy előadásban, ebben a helyzetben megoldani lehetetlen küldetésnek látszott.
Isten útjai viszont kifürkészhetetlenek. Amit a saját bőrünkön keresztül megtapasztalhattunk az online
térből (a CSAK 15 évfolyamának rendszeres Zoom-os találkozói által), azt továbbgondolva született meg
a gondolat: Miért ne működhetne ez tágabb körben is? Több házaspárral, élő előadással, házaspáros beszélgetéssel és kiscsoportos megosztással?
Úgy gondolom, egy régóta dédelgetett álom valósult meg. Valahogy úgy, mint ahogyan a víz a hegyek gyomrában vándorol évekig, majd egyszer csak hirtelen a felszínre bukkan. A hosszú ábrándozás egy
bátortalanul megfogalmazott kérdéssel („Nem szervezünk egy online előadást a Házasság Hetére?”), mint
a lavina ragadt el bennünket és váltunk jó páran a folyamat tevékeny és lelkes részesévé.
Istennek hála működött! Elkezdődött a szervezés, amiben a rengeteg feladatnak mind-mind akadt
tevékeny gazdája. Volt, aki plakátot tervezett, előadást írt (aminek a címe ennek az írásnak a címe is), a
technikai hátteret biztosította, informatikusként állt helyt, csoportot vezetett és nem utolsó sorban imádkozott. Saját egységünkért, a meghívott házaspárok egységéért, a csoportvezetésért és az estéért.
Eljött a várva-várt péntek este. 63(!) házaspárral, akik elfogadták a meghívást, és a belőlük alakított
10 csoporttal. Mi pedig csak ámultunk, hogy mennyien „jönnek”, hogy mekkora igény van arra, amit bennünk a Szentlélek megfogalmazott. Az igazat megvallva azért volt bennünk némi félsz is. Viszont éreztük,
hogy a Szentlélek segít majd kipótolni mindazt, amit mi nem tudunk beletenni. Az ötlet sikerességét jelzi,
hogy bekapcsolódtak olyanok is, akik kis Hazánk távolra szakadt gyermekei, vagy kisgyermekes házaspárok, akik egy „élő” teremben, helyszínen tartott előadásra nem tudtak volna eljönni.
Most, amikor ezeket a sorokat írom és lejátszódnak fejemben a péntek esti alkalom történései, a párok
visszajelzései, olyan érzésem van, mint amikor mise végén elhangzik a mondat: „Küldetésetek van, menjetek békével!” Úgy érzékeltük van igény a folytatásra. Küldetésünk van…
…folytatnunk kell.
Hála néked Istenünk!
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CSAK 18 Házasság Hete

Online

Ezerszer is IGEN
Idén a koronavírus miatt a Házasság Hete is a szokásostól eltérően alakult.
Évfolyamunk, a CSAK18 kapott egy felkérést, hogy tartsunk előadást a héten. Mivel csapatunk még csak
a képzés felénél tart, ezért retorika oktatóinkat, Varga Károlyt és Erikát kértük meg, hogy tartsanak előadást, mi családok pedig igyekeztünk a környezetünkben megszólítani házaspárokat és meghívni őket erre
az online térben tartott előadásra.
Erika és Karcsi egy élettapasztalatokkal teli, mély, de vidám előadással gazdagított minket.
Az előadás után a családakadémiás módszer szerint kisebb csoportokban négy CSAK-os házaspár vezetésével megosztottuk, hogy mi érintett meg, mit viszünk magunkkal az előadásból.
Kiértékelve az estét, arra jutottunk, hogy legközelebb még bátrabban, személyesebben fogunk családokat
megszólítani, mert nagyon szuper volt!
Orsi

Házasság Hete

Győr

Szerelmes kalandtúrára invitálta a Schönstatt Családakadémia a párokat az
idei Házasság Hetében. Az esemény kapcsán sok pozitív visszajelzést kaptak a
szervezők, és az érdeklődők száma is rámutatott arra, hogy van igény az ehhez
hasonló programokra. Az alábbiakban Tóthné Marek Eszter beszámolóját olvashatják:
Szerelmesnek lenni a társunkba akár több év házasság után is? Kitartani egymás mellett jóban és rosszban,
gazdagságban és szegénységben, egészségben és COVID-ban…? A válasz: igen! „Ezerszer is igen!” –
ahogy az idei Házasság Hete mottója megfogalmazta. A jó házasság viszont nem hullik csak úgy az
ölünkbe. Nem árt, ha néha teszünk is érte valamit. És itt nem feltétlen kell nagy dolgokra gondolni – mégis,
sokszor azt tapasztaljuk, hogy a szürke hétköznapokban ezek a kis apróságok, odafigyelések, ölelések, mosolyok, egymásra szánt idők nagyon könnyen kikopnak. Sőt, a jelenlegi fokozott összezártságban inkább a
nézeteltérések száma és a feszültség növekszik sok pár életében. A jó hír viszont, hogy sosem késő felrázni
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kicsit az „állóvizet”, visszacsempészni a meghittséget, vidámságot, egymásra figyelést a kapcsolatokba. Ez
volt a célja a győri Schönstatt Családakadémia szervezésében megvalósult Szerelmes kalandtúra elnevezésű programnak is.
Országszerte több városban rendeznek évről évre ehhez hasonló párkapcsolat-építő játéko(ka)t így februárban, a Házasság Hetéhez kapcsolódóan. Győrben is több éves múltra tekint vissza a rendezvény. A játék
idén is nagy népszerűségnek örvendett, összesen 131 pár regisztrált és vágott neki a kalandtúrának 2021.
február 6. és 14. között. A jelentkezők túlnyomó részt házaspárok voltak, de akadt egy-két lelkes jegyesilletve együtt járó pár is. A játék idén a vírus miatt - jobb híján - online formában valósult meg, de ennek
köszönhetően nem csak Győrből és környékéről, hanem az ország minden pontjából akadtak versenyzők.
A szerelmes kalandorok email-ben kapták meg a tíz pontból álló feladatsort. A próbák között szerepelt
például: egy párkapcsolati kvíz kitöltése, kuponok készítése, családi címer tervezése, közös filmnézés, szerelmes sms küldése, apró meglepetések elrejtése és ehhez hasonló, nem túl bonyolult, többnyire tetszőleges
időben és helyen, akár otthon is könnyen elvégezhető feladatok.
A visszajelzések nagyon pozitívak és sokatmondóak voltak. Több résztvevő számolt be arról, hogy milyen
szép élmény volt a közös séta, beszélgetés. Sokan megható élménnyel gazdagodtak, amikor párjuk szerelmi
vallomását olvasták, és megerősítő volt a különféle szeretetnyelvek (elismerő szavak, testi érintés) tudatos
gyakorlása is. Volt olyan fiatal pár, akik a kisbabájuk születése óta először néztek meg egy jó filmet közösen. Volt, ahol a konyhában, amúgy nem túl aktív férj hámozta a krumplit a közösen elkészített vasárnapi
ebédhez, és több olyan pár is akadt, akik kedvet kaptak ahhoz, hogy egy-egy „feladatot” a játék vége után
is folytassanak.
A kalandtúra tehát úgy tűnik, elérte a célját. Minden résztvevő nyert. Minőségi időt, bókokat, romantikát egy kis friss és ropogós boldogságot. Hát kell ennél több?
Azok a játékosok, akik a tíz feladatból minimum hetet teljesítettek, elnyerték az előkelő „Hétpróbás házaspár” címet, és részt vehettek a végső nyereménysorsoláson. A feladatok teljesítését egy menetlevél kitöltésével és visszaküldésével tudták igazolni a versenyzők. Végül 22 pár kapta meg az Oklevelet, és közülük
lett kisorsolva az a négy szerencsés nyertes, akik a fent említett nyereményeken kívül egy-egy ajándékcsomaggal is gazdagodtak.
A Szerelmes kalandtúrával kapcsolatban érkezett pozitív visszajelzések és az érdeklődők száma egyértelműen jelzi, hogy ilyen programokra van igény itt Győrben. Reméljük, hogy sok hasonló kapcsolatépítő, a
házasságok megerősödését szolgáló programnak lehetünk még szem- és fültanúi, résztvevői a jövőben.
Fotó: A Szerelmes kalandtúra versenyzői
Forrás: http://gyor.egyhazmegye.hu/#/hir/szerelmes_kalandtura_csakmodra
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Hírek, hirdetmények
"Meg vagyok győződve arról, hogy ha
mindannyian összefogunk, akkor valami
igazán használhatót fogunk létrehozni."
(Kentenich atya)

50-83. hírlevelek letölthetők:
http://csaladakademia.schoenstatt.hu/csaladakademia-hirlevelei

Kedves Szervező és
Előadó házaspárok!
Hírlevelünk esemény naptárának teljessége érdekében arra kérünk Benneteket, hogy e-mail-ben jelezzétek felénk,
ha voltatok valahol előadni, vagy ilyet
terveztek.
A következő adatokat kérjük jelezni:
Az esemény időpontja
Előadó
Előadás címe
Szervező
Helyszín (település)
Az esemény rövid leírása
(pl.: jegyesoktatás, házas hittan)
Köszönjük munkátokat!
Szeretettel:

Az első magyar szent család:
Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre

Marika és Zoli

feherzoltan67@t-online.hu
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