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       JEGYESOKTATÁS – ONLINE 
 

Ha őseink felébrednének a múltból 

és meglátnák, hogy mit csinálunk, 

valószínűleg nem értenék, hogy mi 

ez az egész. Mint ahogyan mi is, akik 

benne élünk, szintén csak nehezen 

boldogulunk azzal a ténnyel, hogy az 

egyház évszázados hagyományai, 

szokása és rendje változik meg a sze-

münk előtt néhány hónap alatt. Nem 

is csak a szemünk előtt, hanem úgy, 

hogy mi is alakítói vagyunk ennek a 

változásnak. Talán nem is érezzük 

még át annak a felelősségét, hogy 

amit most teszünk, az mintája lesz - 

és valószínűleg formája is - annak, 

amit a jövő nemzedéke követni fog. 

     Soha nem gondoltam volna, hogy 

azt a kedves, és talán az egyik legsze-

mélyesebb és izgalmasabb foglalko-

zást, a jegyesoktatást is Interneten fo-

gom tartani. Arra gondolni se mer-

tem soha, hogy nem egymással 

szemben ülünk a jegyespárral, akik 

házasságkötésük előtt néhány alka-

lommal megjelennek a plébánián, 

hogy átbeszéljük és átgondolják dön-

tésüket: tudnak-e, egyáltalán akar-

nak-e egész életükben egymás házas-

társai lenni? 

     Való igaz, hogy az a tény, misze-

rint nem egymással ülünk szemben, 

hanem egy monitorral és egy kame-

rával, könnyebbé teszi a házasságra 

készülő személyek számára, a je-

gyesoktatást. Hiszen az utóbbi évti-

zedekben Tokiótól, Washingtonig és 

Ausztráliától, Svédországig élnek 

magyar fiatalok, akik esküvőjüket 

itthon szeretnék tartani. Ilyen esetben 

az a gyakorlat, hogy be kellett men-

niük az ottani plébániára, és bejelent-

kezni az ottani jegyesoktatásra, majd 

annak elvégzéséről kaptak egy igazo-

lást, ami alapján itthon megeskettük 

őket. Most, ez úgy tűnik kiváltható 

lesz, egy internetes kurzussal. Hiszen 

bárhonnan be tudnak csatlakozni. 

    Nehezíti viszont a jegyesoktatás 

folyamatát, hogy a jegyespárok ed-

dig egymás között is tudtak szemé-

lyes kapcsolatot létesíteni, és a sze-

mélyes találkozás lehetősége több, 



 

 

házasságra készülő pár számára je-

lentett biztatást, és gyakorlati dol-

gokban való megbeszélés lehetősé-

gét. Most azonban a Meet, Zoom, 

Skype, és ki tudja mi féle felületek, 

nemcsak összekötnek, de el is válasz-

tanak egymástól. 

    Egy dolog azonban nem változik. 

Az oltár előtt személyesen kell meg-

jelenni. Így ha őseink felébrednének 

a múltból, nyugodtan megállapíthat-

nák, a lényeg ugyanaz maradt: a fiú 

és a lány az oltár előtt állnak és velük 

szemben az eskető lelkipásztor. 

  

-----------  
HIRDETÉS 

 Szeretettel kérjük azokat a fiatalokat, aki ebben az esztendőben egyházi 

házasságot kívánnak kötni a Mindszenti templomban, hogy személyesen, 

telefonon vagy interneten jelentkezzenek be! A szükésges adatokat a 

személyes megjelenéskor elég megadni. Fontos: katolikus templomban 

csak egyszer lehet házasságot kötni, ha már valaki kötött érvényesen, 

még egyszer nem köthet. Bármilyen vallású, felekezetű (még ha nincs 

megkeresztelve is!), házasságát meg lehet kötni, ha az egyik fél római 

katolikus.  

 Csütörtökön február 11-én a Lourdes-i megjelenés emléknapja lesz. 

Egyúttal a betegek világnapja is. Minden szentmise végén a betegek 

kenetét feladjuk, a járvány veszélyben előírt és megengedett módon, a 

püspöki kar rendelkezése értelmében (v.ö. CIC 1000. kán. 2§.). 

 Az előzőekben meghirdetett Szent József-év kapcsán, a Szent József 

szobrot, olyan családi otthonokba szeretnénk eljuttatni, ahol a család 

együtt tud imádkozni az édesapa vezetésével. Ennek kifejezéseként 

minden vasárnap a 10 órai szentmise után, maga a családfő viszi el a 

templomból a szobrot, és ugyan ő hozza vissza a következő vasárnap. A 

sekrestyében lehet felíratkozni, a március 19-én kezdődő ájtatosságra, 

amely egész esztendőben tart. 

 Keresünk a Kálvária építményeiről régi dokumentumokat, fotókat, 

rekonstrukciós célból. Ha valakinek van ilyen, szíveskedjék a Mindszenti 

Plébánia rendelkezésére bocsátani! Másolás után visszajuttatjuk. 

 Felhívjuk a kedves látogatók figyelmét, hogy március 1-jével, a 

Mindszenti-temető kapuját éjjel zárva tartjuk. A téli és nyári napszakok 

szerint változó nyitás és zárás időpontját közölni fogjuk.  


