Dátum, pecsét, igazolás
I tudjátok kijelölni, hogy mit választo atok, hol voltatok,
és i igazol/tat/hatjátok egy‐egy próba teljesítését.
Lélek

Figyelmesség

Közös sütés

Film, színház

Flashmob

Sport

Selejtezzetek

Mi jól állunk?

Olvasás

Bevállalós

2018.
02.11-03.18.

Javasolt könyvek: Mark Gungor: Férﬁ agy, női
agy. Molnár C. Emma: A nő ezer arca, Joel D.
Block – Susan S. Bartell: Szülői játszmák, Kevin
Leman: Péntekre boldog család, vagy a Family
folyóirat Házasság című különszáma

Jegyesek ﬁgyelem! Ha is teljesí tek a 7 próbát, sem maradtok
nyeremény nélkül. Sorsolás után egy párnak felajánljuk a menyasszonyi
csokrot és a vőlegény kitűzőjét. Ezt is, mint a főnyereményt, a záró
alkalmon, március 18‐án, a szentmise után sorsoljuk ki.

Házastársi
szeretet 7 próbája

FELADATAID

ÉLTET
SODRÁSBAN
Monoron 2018‐ban harmadik alkalommal rendezzük meg a Házasság
hetét, ily módon kapcsolódunk az országos programhoz. Nehéz és
ére séget feltételező vállalás a házasság. A vállalást előbb kell kimondani,
mint ahogy a belső feltételei megértek. Biankó csekket állít ki, aki ezt
vállalja, de aláírta. Tartalommal megtöltése egy élet munkája. Reméljük,
ebben segít a Házasság 7 próbája, és abban is, hogy jobban megismerjük
közösségünk tagjait.
IDŐTARTAM
2018. február 11. és március 18.
közö kell teljesítenetek a z
feladatból hetet.

FŐDÍJ
A fődíjat‐ 2 személyre szóló ebéd
a Nádas é eremben ‐, március
18‐án sorsoljuk ki a Házasság
hetének záró alkalmán,
szentmise után. Csak azok közö
a házaspárok közö sorsoljuk ki,
akik mind a 7 feladatot
teljesíte ék.

IGAZOLÁS
A feladatok elvégzését a
menetlevélen igazolhatjátok
aláírásotokkal, vagy egy ado
helyen szerze pecsé el. Ha
tudtok, készítsetek fényképeket
egy‐egy feladat végzése közben.

TAPASZTALATCSERE
A képeiteket, ha meg akarjátok osztani velünk, szívesen
megnézzük egy közös beszélgetés, tapasztalatcsere közben,
melyet 2018. március 18‐án tartunk a szentmise után, a plébánia
épületében. A képeket pendrive‐on hozzátok. Erre a megbeszélésre
azokat is várjuk, akiknek nem sikerült hét feladatot teljesíteni, mert ők
is sok élménnyel gazdagodha ak. Az idén kivételesen a záró
szentmisén áldja meg Tamás atya a házaspárokat.
AKIK KÉSŐBB CSATLAKOZNAK
Ha később csatlakoztok a Házastársi szeretet 7 próbájához, mint
február 11., menetlevelet kérhe ek a plébánián. Leadni is i
lehet, a teljesíte feladatok után, vagy a közös beszélgetésre
hozzátok magatokkal.

1. Mivel az idén a házassági 7 próba a nagyböjt idejére esik, fontos, hogy lélekben arra
is készüljünk. Minden nap imádkozzatok egymásért, házastársad hitének
növekedéséért. Ha lehet, imádkozzatok együ . Vagy vegyetek részt szentségimádáson
március 2‐án, az es szentmise után. Tamás atya is vár benneteket lelki beszélgetésre.
2. Írj kívánságlistát olyan apró ﬁgyelmességekről, melyeket szívesen fogadnál
társadtól. Bízd rá, hogy melyiket teljesí .
3. Süssetek együ ! Ezért is jár a pont, de ha eljö ök a ﬁlmve tésre, megköszönnénk,
ha a sü t elhoznátok és megkóstolhatnánk. Ez a feladat kiváltható egy roman kusan
eltöltö órával.
4. Egy ﬁlm közös megnézésére hívunk benneteket a plébániára. A ﬁlmve tés után
megbeszéljük a láto akat. Ha jobban szeretnél társaddal ke esben moziba, vagy
színházba menni, természetesen az is lehet, jár a pont. Ha plébániai ﬁlmve tést
választjátok az időpont: 2018. március 04. délután 15.30., hogy még az es fürdetésre
hazaérjetek. A sü t ne felejtsétek o hon!
5. Szeretnénk a Házasság hetét, a házasságot „reklámozni” Flashmobbal a piacon.
Február 17‐én 9.20‐tól sétálgatunk, és 9.30‐kor egy helyre gyűlünk, kezünkben az Újra
téged választanálak! – jelszóval. Az énekelni szeretőkkel pedig énekelnénk a Tavaszi
szél vizet áraszt dalt.
6. A szokásos sport: a GEZO‐FIT szolgáltatásait ingyen igénybe vehe tek, de a monori
uszodát se felejtsétek ki vagy a Kistó körüli sportolási lehetőségeket se. /Séta,
kerékpározás, tornapark/
7. Selejtezzetek: A feleslegesnek ítélt holmikat közösen nézzétek át, s ha valóban az de
más még örülne neki, vigyétek el a Karitászba, vagy a Máltai Központba!
8. Előadás házasság témakörben
Előadó: Felkérés ala .
Időpont: Szervezés ala .
9. Közös könyvolvasás házasság témakörben. Legalább egy olyan fejezetet olvassatok
el közösen,ami mindke őtöket érdekel. Beszéljétek is meg. Nagyon fontos a közös szó,
nehogy az egyikőtök túl képze legyen.
10. Tavaly nagy sikere volt az Ismerjük meg egymást! című feladatnak. A Házasság
hetét kezdő misén, 2018. február 11‐én kihúzzuk egy másik házaspár nevét,
telefonszámát. Egyeztetés után a kihúzo házaspárt meghívjuk o honunkba.

