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2015-ben, Rómában tartották meg a családról szóló püspöki szinódust,
amelynek záródokumentuma a Ferenc pápa Amoris laetitia címet viselő
apostoli buzdítása. Ebben írja a következőket: (211)… „A házasság előtti
és a házasság alatti pasztorációnak mindenek előtt kötelék-pasztorációnak kell lennie, ami olyan elemeket tartalmaz, melyek hozzásegítenek a
szeretet érlelődéséhez és a nehéz pillanatok leküzdéséhez. Ezek az elemek
nem csak elméleti igazságok, nem is korlátozhatók azokra az értékes lelki
erőforrásokra, melyeket az Egyház mindig felkínál, hanem gyakorlati
megoldásoknak, kipróbált jó tanácsoknak, a tapasztalatból merített
stratégiáknak, pszichológiai iránymutatásoknak is kell lenniük. …”
E szavakon és az apostoli buzdítás egyéb mély útmutatásain felbátorodva
egy kis munkacsoporttal kidolgoztuk plébániánk jegyesoktatását a 2017évre, amelyet a képviselőtestület is jóváhagyott.
A jegyesoktatás menete így az alábbi:
I. JEGYES VIZSGÁLAT
A jegyesoktatást megelőzi a jegyes vizsgálat, amely során a jegyespár a
plébánossal hatszemközt beszélget el, házassági szándékukról és megnézik nincs e valamilyen kánoni akadály a házasságkötés útjában.
Ennek időpontja személyes egyeztetéssel történik.
II. JEGYESOKTATÁS
Két része van, az elméleti és gyakorlati, az alábbi rend szerint:
A jegyespároknak 1 pénteki és 1 szombati elméleti alkalmon kell
kötelezően részt venniük. A pénteki és szombati napok variálhatóak.
II/1) ELMÉLETI OKTATÁS, a házasság szentségéről, a házasság lényegi elemeiről, házastársi szeretetről, szexualitásról és családtervezésről, házasságban betöltött szerepekről, kommunikációról, konfliktusok kezeléséről és a keresztény gyermeknevelésről. A beszélgetéseket házaspárok és papok végzik megadott tematika szerint.

Az elméleti rész választható alkalmai:
1. alkalom

február 17 péntek
február 18 szombat

18 h – 21 h
9 h – 14 h

2. alkalom

március 17 péntek
március 18 szombat

18h – 21h
9 h – 14 h

3. alkalom

április 28 péntek
április 29 szombat

18 h – 21 h
9 h – 14 h

4. alkalom

június 9 péntek
június 10 szombat

18 h – 21 h
9 h – 14 h

II/2) GYAKORLATI RÉSZ Az elméletet egészíti ki, amely azt jelenti, hogy az
alább felsorolt gyakorlati teendők közül kell hármat teljesíteni az esküvőt
megelőzően a szertartás próbáig (a háromból kettő kötelező a harmadikat
megválaszthatják).
1. gyakorlat
Családlátogatás. Egy fiatal, gyermekes család felkeresése otthonukban rövid beszélgetésre. A jelzett telefonszámon kell velük
egyeztetni. Kötelező
2. gyakorlat
A Nászfrász című film megnézése kettesben, majd egy a filmmel
kapcsolatos kérdősor kitöltése. Választható
3. gyakorlat
E-párbeszéd. Egy e-mailben kapott feladatlap kitöltése és visszaküldése a megadott e-mail címre. Választható
4. gyakorlat
Séta a házasok útján. A Sóstón felállított házasok útja megtekintése és egy rövid beszélgetés a témavezetővel. Választható
5. gyakorlat
Szertartás próba az eskető pappal, általában a házasságkötés
hetében. Kötelező

A jegyesvizsgálatot követően minden jegyespár a megadott e-mail címre
kap egy részletes tájékoztatót a megfelelő információkkal. Az oldalon
található jegyes–indexben követhetjük, hogy hol tartunk az elméleti és
gyakorlati feladatok teljesítésében. Ebben az indexben a témavezetők
aláírásukkal igazolják az adott rész teljesítését.
A jegyesoktatással kapcsolatos információk megtalálhatók a
www.nyiregyhaza.plebania.net honlapon a Hivatal menüpont alatt.
Kérdéseiteket a laciatya@gmail.com címen tehetitek fel,
vagy észrevételeiteket is ide lehet eljuttatni.
Bízunk benne, hogy a jegyesoktatásnak ez a játékosabb, interaktívabb formája jobban segíti majd a felkészüléseteket a házasságra és a családi
életre. Fogadjátok olyan szeretettel, ahogyan azt a szervező team számotokra megimádkozta és megalkotta.
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