
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab
8660 Tab, Petőfi u. 9/a., 84/321-808,

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja

Augusztus 26., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,
   1800-Tab
Augusztus 27., hétfő 1800-Tab, Szent Mónika
Augusztus 28., kedd 700 - Tab, Szent Ágoston
Augusztus 29., szerda 1800 - Tab, Keresztelő Szent János vért.
Augusztus 30., csütörtök 700 - Tab
Augusztus 31., péntek 1800 - Tab, 
Szeptember 1., szombat 700 - Tab, 1800 - Bábony
Szeptember 2., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab
Szeptember 9., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 
   1100-Megyer, Kisboldogasszony búcsú 
   1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

I. évf. 26. szám 2012. augusztus 26.

Gondoltuk-e már erre: a férfi nemzi a gyermeket, 
az asszony kihordja és megszüli. Igen gyakran – szelle-
mi területen – a nőből pattan ki egy ötlet, ihlető szikra s 
ezt a férfi fogadja be, hordja ki, szüli meg. Így is egyek és 
egyenértékűek.

Kétszívű, azaz fejtelen házasság:
Ha az előbbi túl kemény – ez túl puha, bizonytalan, ria-

dozó, ahol a férfi nem tud vagy nem akar fej lenni, hanem 
szív lesz. Olyan házasság ez, mint a kapitány és kormány 
nélküli hányódó hajó. Ide-oda vergődik, míg valamilyen 
zátonyra fut. Ilyen fejtelen házasságban a gyerekek této-
ván nevelődnek, elkényeztetettek, s később kisebbségi ér-
zésekkel küszködőkké válhatnak.

A fej és a szív teljes helycseréje is előfordul.
Nem is ritkán: amikor a fej a szív szerepét tölti be, vagy 

be kell töltenie. A nő részéről legtöbbször kényszerűség-
ből és kényszeredetten történik a szerepcsere. Megtör-
ténhet, hogy az elnyomott vagy elcsökevényesedd fej (a 
férfi) előbb-utóbb szív után vágyik „fejes” felesége mel-
lett, s könnyen találhat olyasvalakit, amilyen az ő felesége 
(részben miatta is) sosem tudott, vagy nem is akart lenni. 
Találhat valakit, akinek a szemében ő az okos, az erős, 
a mindentudó, aki felnéz rá, s aki kigyógyítja szexuális 
étvágytalanságából, amelyet a túl „fejes” vagy férfias asz-
szonyok miatt kapnak – gyakran – a férfiak. Ám ilyenkor 
kereshet a szív (a nő) is fejet magának. Egy határozott ka-
róembert meg nem értett folyondársága mellé, aki nem 
tétovázik, aki határozott és egyebekben is ingerlőbb.

Nem tudtak belehelyezkedni az örök rendbe, hogy a 
férfi legyen férfi, azaz gondviselője feleségének és nem 
zsarnoka: fej, akinek a feje Krisztus. A nő pedig legyen 
segítőtársa és ne hamis tükröcskéje férjének. Legyen szív, 
akinek a feje a férfi és így egészek.

Gyökössy Endre Ketten-hármasban c. könyve nyomán.

A házasság a férfi és a nő életének új formája, s ebben 
élhetik meg életük együttes, szép „kalandját”: a házasság 
nagy drámáját. Ha ez sikerül, a házasság kis drámái elvi-
selhetőkké, föloldottakká válnak. Ezt élte át és fejezte ki 
egy fiatal házaspár minden szavával, mozdulatával: egy új 
egységben egyek, amelyben a férfi a „fej”, aki találékony, 
előretekint, vezet, lendít, utat hasít, s mindezt szívesen 
teszi, anélkül, hogy a nőn uralkodnék. S nem ilyen férfi 
után vágyik-e minden nőies nő? Igen: egy testté lettek, 
amelyben Éva inkább „szív”, amely ellátja a „fejet” vér-
rel: melegséggel, lüktető élettel, anélkül, hogy más volta 
és szabadsága megszűnnék, vagy sajátos egyéniségéről le-
mondana. Miért is tenné? A legtöbbször önálló, dolgozó 
nő. De vajon nem ilyen okos és mégis szív-asszonyt keres 
minden férfias férfi? Nem erre célzott Ádám, amikor azt 
mondta Évájáról: ő a jobbik felem? Nem ezt fejezi ki a 
magyar feleség szó?

A házasságban az emberségünk teljességét csak akkor 
élhetjük meg, ha a férfi valóban férfi és a nő valóban nő.

Egészséges a kapcsolat, ha a férfi a lendítő-, a nő pedig 
a megtartóerő.

A férfi élete kifele és a tárgyra irányul = dinamikum.
A nő akkor nő, ha élete inkább befelé és a személyre 

irányuló = statikum.
A dinamikum + statikum ellentétessége és együtthatása 

adja a házasság belső egységes lüktető ritmusát.
Egészséges a kapcsolat, ha a férfi a fej, a nő pedig a szív 

tud lenni a házasságban.

A házasság betegségei
Kétfejű, azaz szívtelen házasság:
Hideg házasság az ilyen, mert szívtelen. Az, mert az asz-

szony is elsősorban fej akar lenni. Állandó hatalmi kérdé-
sek dúlnak az ilyen házasságban. Feszültségek az utolsó 
szó jogáért, s keserűségek mind a két részről elmaradt, 
mindig a másiktól várt első szó, a „bocsáss meg” hiánya 
miatt. Szüntelen vívóállásban vannak. Nincs békességük, 
csak fegyverszünetük. A kétfejű házasság jellemzője még, 
hogy az asszony legtöbbször szexuális vonatkozásban is 
„hideg”. Az ebben a feszült és szikrázó légkörben felnö-
vő gyerekek ideg- és lélekgyöngeségre hajlamosak, mert 
a „szív”, a nő is a fej szerepét igényli. Nem tudja, hogy a 
férfival – férjével – tökéletesen egyenértékűvé éppen kü-
lönbsége teszi. Az, hogy elsősorban szív lehet, s így alkot-
hat egészet.

Házasságról - Szentlecke gondolatai alapján


