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A Házasság hete szegedi rendez-
vénysorozatának főszervezője:

Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Pasztorális Helynökség 

CsaládKözPontja

Társszervezők, együttműködők:

Belvárosi Mozi,
Fokoláre - Új Család Mozgalom,

Három Királyfi Három Királylány Mozgalom 
Szegedi csoportja,

 Házas Hétvége Mozgalom,
 Honvéd téri Református Egyházközség,
 Karolina Általános Iskola és Gimnázium,

 KSH Szegedi Főosztálya, 
Remény Háza Családműhely,

 Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár,
 Szeged-Belvárosi Plébánia,

 Szegedi Baptista Gyülekezet, 
Szegedi Dóm Látogatóközpont,

 Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség,
 Szegedi Evangélikus Egyházközség, 

SZTE Szabadegyetem

#2
A második szakasz-

ban tisztábban látjuk 
egymást, 

különbözőségeink a
felszínre kerülnek, s 

ezt csalódásként éljük 
meg. Küzdünk 

egymással, bízva
abban, hogy képesek 

vagyunk a másikat 
formálni: vitatkozunk, 

győzködünk,
hibáztatunk. Közben 

sokasodnak a rutinok, 
a terhek, 

sóvárgunk a derűs,
közösen eltöltött 
pillanatok után.

#4
Tudjuk, hogy mások 

vagyunk. Támogatjuk 
egymást az egyéni

törekvésekben, 
vállaljuk a felelősséget 
azért, amire vágyunk,  

amit teszünk,
gondolunk, érzünk. 

Konfliktusaink 
természetesek, 

rövidek. Intimitásunk
mély, tágas. Még ha 

nem is vagyunk együtt, 
tudjuk: kapcsolatunk

biztonságban van. Úgy 
érezzük, mindent elbír 

elkötelezett 
szerelmünk.

#3
Ha nem fáradunk 
bele az előző szakasz 
nehézségeibe, ha nem 
válunk mártírrá, 
vagy nem nyúlunk 
pótszerekhez (munka, 
drog, szex stb.) a
hiányérzetünk pótlásá-
ra, akkor a harmadik 
szakaszban megélhet-
jük egymás
másságának az 
inspiráló oldalait. Új 
felfedezéseket tehe-
tünk magunkban és
a párunkban, ezáltal új 
tapasztalatok szerzé-
sére nyithatunk teret, 
mindezt nagyobb 
kockázatvállalással és 
szabadságfokkal.

#1
A szerelemből kötött 
házasság első szaka-
szában mintegy eggyé 
válunk,
egy új, közös identitás 
kialakításának első 
lépéseként. 
Szerelmesen a másik
felé fordulunk, 
idealizáljuk egymást, 
kirekesztve a 
tudatosságból a
különbségeket, negatív 
ítéleteinket. 
Minden együtt töltött 
idő ünnep.

Szeged https://hazassag4kepben.blog.hu



HÁZASSÁG HETE 2019. február 10-17. / Szeged
Randevú egy életen át

Felvezető program:
2019. február 6. szerda - Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4.)
16.30 „Tanúm legyen a Föld, az ég s a tenger” – kiállításmegnyitó és könyvbemutató
Korabeli táviratgyűjtemények, kötetek, sajtóhíradások segítségével mutatjuk meg a századfordulón köttetett házasságok szellemiségét.
A kiállítást megnyitja Nyáry Krisztián író, irodalmár. Írjál és szeressél című könyvéről az eseményhez kapcsolódva Hevesi Judit költővel, szerkesztővel beszélget.

(A kiállítás megtekinthető 2019. január 24. és március 6. között.)
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10.00 
Ünnepélyes nyitómise 
Fogadalmi Templom (Dóm tér)

14.00 
Isten szép ajándékai 
vagyunk egymásnak
Karolina Iskola (Szentháromság 
u. 70-76.)

Egyházmegyei szavaló-
verseny

Szervező: Karolina Iskola

18.00 
Párgyakorlatok - „Lega-
lább itt beszélgetünk…”
Katolikus Ház (Dugonics tér 12.)

A párterápia egy különös 
randevú. Egy biztonságos 
hely, ahol vállvetve ku-
tatják a párok segítőikkel, 
mi az, ami fáj, mi az, ami 
nehezen kimondható, 
mi az, ami hiányzik, mi 
az, ami megvan, s hol 
rejtőznek erőforrások. 
Talán kívülről titokzatos, 
félelmetes és riasztó is 
lehet. A műhely betekin-
tést kínál, közös élmény-
nyel és gondolkodással 
a párterápiás ülések 
világába.
Vezeti: Szásziné Fehérvá-
ry Anikó és Szászi Balázs 
családterapeuta házaspár

Jelentkezés február 10-ig: 
pasztoralis.hu/csalad-
kozpont/hazassaghete
A létszám korlátozott, 
a résztvevőket a je-
lentkezés sorrendjében 
fogadjuk.

Szervező: Remény Háza Család-
műhely

18.00 
Szívek és szavak – az 
erőszakmentes kom-
munikáció szerepe a 
párkapcsolatban
Tanulmányi és Információs 
Központ (TIK, Ady tér 10.)

SZTE Szabadegyetem 
előadása

Előadó: Rambala Éva, 
erőszakmentes kom-
munikáció nemzetközi 
tréner
 
Szervező: SZTE, Egyházmegyei 
CsaládKözPont

Az erőszakmentes 
kommunikáció gyakorlá-
sával minden konfliktus 
egy nagyszerű lehető-
ség egymás mélyebb 
megismerésére, és ezen 
keresztül az egymáshoz 
való közeledésre.

17.00 
„Randevú egy életen át” 
– előadás és beszélgetés 
a házasság szakaszairól
Somogyi Károly Városi és Me-
gyei Könyvtár (Dóm tér 1-4.)

A házasságnak, mint 
minden kapcsolatnak 
dinamikája van. Vezeti: 
Tóth László párkapcsolati 
coach és Tóthné Gulyás 
Gabriella dúla
Gyermekfelügyelet lesz, 
regisztráció: 
https://goo.gl/1U2Dza
Szervező: Három Királyfi Három 
Királylány Mozgalom Szeged

17.00 
Kő, papír, olló… - Együtt 
gondolkodni a házasság-
ról rózsaszín szemüveg 
nélkül
Somogyi Károly Városi és Me-
gyei Könyvtár (Dóm tér 1-4.) 

Megoldhatóak-e, és ha 
igen, akkor hogyan a 
házasévek alatt felmerülő 
konfliktusok, problémák?
A beszélgetést vezeti: 
Dr. Szilárdi Réka, szociál-
pszichológus
 
Szervező: Szegedi Evangélikus 
Egyházközség

9.30 – 13.30
Az „elég jó” család
Baptista Imaház (Hétvezér u. 
5/b.) 

Támpontok a jól működő, 
szeretetteljes, őszinte 
családi élethez.
Előadó: Dr. Berszán Ist-
ván és Dr. Berszán Lídia, a 
Babes-Bolyai Tudomány-
egyetem (Kolozsvár) 
oktatói

Jelentkezés január 28 – 
február 12. között: 
www.baptistaszeged.hu
 
Szervező: Szegedi Baptista 
Gyülekezet

14.30-16.00
(az indulás javasolt időpontja)
Love-caching – 5000 
lépés a szerelmünkért
Újszegedi Plébánia - Szeged, 
Torontál tér 4. 

Városi séta házaspá-
roknak, együttjáróknak 
izgalmas állomásokkal, a 
séta végén teaház.

Az indulás helyszínéről a 
résztvevők külön 
tájékoztatást kapnak.
Jelentkezés febr. 13-ig: 
seta.a.hazassagert@
gmail.com
 
Szervező: Új Család Mozgalom 
(Fokoláre)

10.00
Ökumenikus záróisten-
tisztelet
Honvéd téri Református Temp-
lom (Honvéd tér 1.) 

A liturgia alatt gyer-
mek-istentiszteletek, 
utána szeretetvendégség.
 
Szervező: Szeged-Honvéd téri 
Református Egyházközség

20.00 
Szentmise a tiszta szere-
lemért
Fogadalmi Templom (Dóm tér) 

Szervező: Szegedi Katolikus 
Egyetemi Lelkészség

18.00 
Házasság: Igen! Igen! 
- Házasodók és újra-
házasodók statisztikus 
szemmel
SZTE Gazdaságtudományi Kar, 
aula (Kálvária sgt. 1.)

A házas emberek elé-
gedettebbek életükkel, 
mint mások. A házaso-
dók és újraházasodók 
demográfiai jellemzőinek 
szemléltetése. 
Szervező: KSH Szegedi Főosz-
tálya

19.30 
Vízen járni tilos – avagy 
hárman párban Istennel
Katolikus Ház (Dugonics tér 12.)

Lackfi János estje
Szervező: Szegedi Katolikus 
Egyetemi Lelkészség

17.00 
Hang-Kép-Zene - A há-
zasság mérföldkövei
Karolina Iskola (Szentháromság 
u. 70-76.)

Gondolatok, képek és 
orgonamuzsika, hogy 
megláthassuk mindazt a 
kincset, melyet az életre 
szóló szövetség ajándé-
kozhat nekünk.

Szervező: Karolina Iskola

A Házasság Világnapja

Szentbeszédet mond 
Kocsis Fülöp hajdúdorogi 
metropolita.

A nem mindennapi 
előadás a szerelem ezer 
színét, ízét, szavát és 
hangját idézi meg a klasz-
szikus zene, az irodalom 
gyöngyszemei és hazánk 
borainak segítségével. 
Előadóművészek: 
Kis Kata, Gárdián Gábor, 
Győri Péter.  
Az este egy különleges 
vacsorával zárul. 
 
Részvételi díj: 9.000 Ft/
pár

Jelentkezés február 4-ig: 
pasztoralis.hu/csalad-
kozpont/hazassaghete
A létszám korlátozott, 
a résztvevőket a jelent-
kezés sorrendjében 
fogadjuk.

Szervező: Egyházmegyei Család-
KözPont

17.00 
Aranyzsinór – zenés 
szerelmi vers-kóstoló 
házaspároknak
Szegedi Dóm Látogatóközpont 
(Dóm tér 16.)

Filmek a Belvárosi Mozi 
kínálatából 

(Vaszy Viktor tér 3.)
Kedvezményes jegyár: 750 Ft

18.15 
Szerelembe gurulva
Francia romantikus vígjáték, 
2018

18.15 
Szerelembe gurulva
Francia romantikus vígjáték, 
2018

18.15 
Szerelembe gurulva
Francia romantikus vígjáték, 
2018

18.15 
Instant család
Amerikai vígjáték, 2018

18.15 
Instant család
Amerikai vígjáték, 2018

18.15 
Instant család
Amerikai vígjáték, 2018

18.15 
Instant család
Amerikai vígjáték, 2018

A programok minden érdeklődő számára nyitottak! A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Amennyiben Önnek véleménye, meglátása, tapasztalata van a témával, vagy konkrétan a szegedi programsorozattal kapcsolatosan, szívesen fogadjuk visszajelzését az alábbi elérhetőségeken:
Egyházmegyei CsaládKözPont 6720 Szeged, Dugonics tér 12., 62/ 311-216/ 116-117; 20/ 82-80-476 , csaladkozpont@gmail.com, www.pasztoralis.hu/csaladkozpont/hazassaghete, Facebookon: Házasság Hete Szeged
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