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Házaság Hete – Csapatjáték? És
tényleg
szerelemmel?
14
átbeszélésre ajánlott kérdés
Február 9-én kezdődik a Házasság hete. A magyarországi programok itt, míg az
erdélyiek itt találhatók. Az idei mottó kapcsán a Katolikus.ma mentora és a

ik

Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ vezetője, Szénégető István atya
fogalmazott meg egy kis útravalót.
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Néhány segítő gondolat és kérdés az idei mottóhoz: Csapatjáték szerelemmel.
Tegyétek fel a (többnyire focihasonlat alapján készült) kérdéseket egymásnak,
majd próbáljatok válaszolni őszintén. Reméljük, még ha itt-ott erőltetett is a
gondolatmenetünk, sikerül a megfelelő kulcs-szavakat helyesen értelmezni… és a
lényeget megértitek, átbeszélgetitek. Értékeljétek ki a beszélgetést! Ha sikeres és
gyümölcsöző lett az együtt töltött idő, írjátok meg nekünk is, milyen volt?
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1. Eljegyzésünk és házasságkötésünk óta mi ketten is egy csapatot alkotunk.
Mennyire ismerjük egymást? Mikor és hogyan edzünk? Van játékstratégiánk?
2. Kinek milyen szerepei voltak eddig a csapatban? Voltatok már csatárok,
hátvédek, kapusok? Mikor? És azt milyen volt átélni? Idézzetek fel akár
apró részleteket is.
3. Szentségi házasságkötésünk napján szövetséget kötöttünk Istennel. Az Ő
csapatához tartozunk? Ki az edzőnk? Mit szeretne Isten a mi
csapatunktól? Hogyan készít fel és hogyan küld Isten a pályára?
4. Na és van ellenfél is? Milyen stratégiával játszik ellenünk? Kaptunk
esetleg már gólokat is tőle? És akkor mit éreztünk? Sikerült újra indulni,
együtt?
5. Milyen együtt és külön-külön is a viszonyunk Istennel? Hogyan hallgatjuk
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10.

tovább játszani?
Milyen elakadásaink vannak a pályán? Mi akadályoz meg abban, hogy
jókat passzoljunk egymásnak és együtt győzelemre vigyük csapatunkat?
Milyen érzés céltudatosan a labdát vezetni? És milyen érzés, amikor nem
kapunk elég labdát? Mikor érzem azt, hogy nem együtt játszunk vagy
hogy egyedül szerzed a gólokat?
Csapatjátékunk kiterjed a gyermekeinkre is. Ahogy felnőnek ők is egyre
többször rúgnak labdába? Tanulják a fogásokat? Tanítunk a jó csapat
működéséhez szükséges alapvető fogásokat, értékeket? Tudják már, mi az
a fair play?
Hogyan ünnepeljük meg a kisebb-nagyobb győzelmeket? Vagy magától
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az Ő vágyát, szándékait? Hogyan válaszolunk hívására?
Családunkban mit jelent a csapat-szellem?
Mi tart minket (lelkileg, kapcsolatilag) edzésben? Jó formában vagyunk?
Figyelünk testünkre is? Mikor és hogyan ápoljuk, gondozzuk testünket
együtt, közösen, hogy fizikai állapotunk és egészségünk is a csapat javát,
célkitűzéseit szolgálja?
Hívtak-e már le a pályáról, sérülés miatt? Tartjuk-e ilyenkor is egymásban
a lelket? Elfogadjuk-e, hogy lehetnek sérülések is? Mivel bátorított,
segített, gyógyított ilyenkor az Edzőnk? És milyen volt újra pályára állni,

13.

Szerző: Szénégető István-Barnabás (2020-02-06)
4 / 6 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/csapatjatek-es-tenyleg-szerelemmel-14-atbeszelesre-ajanlott-kerdes-hazassag-hetere/ internetes címről
származik. A cikket 2020-07-09 dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf
vagy papír alapú kiadást, akinek ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb
dicsőségére!

K
at

ol

ik

us
.m

a

értetődőnek vesszük ezeket? Milyenek az ünnepi pillanatok? Van időnk
egymás számára? Feltöltenek az ilyen együttlétek?
14. És van nagyobb, szélesebb csapatunk is? Azonos értékrenddel rendelkező
házaspárok, családok? Jó csapat vagyunk velük is? Mi tart minket egyben?
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A Katolikus.mán vasárnaptól Bíró László püspök atya videós katekézisével
töltekezhetsz. Iratkozz fel a listára és mi minden videót elküldünk neked. További
részletek a katolikus.ma/hazassag-hete oldalon.
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