2011. február 11–20.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezik a házasság hetét, hogy minél több ember figyelmét felhívják a házasságban rejlő értékekre, szépségre. Országszerte számos helyen szerveznek előadásokat, programokat, filmesteket, bálokat ez alkalomból. A rendezvénysorozat február 11-én 14
órakor a Parlamentben egy sajtótájékoztatóval kezdődik.
Az alábbi programok a számos helyi kezdeményezés mellett kiemelkednek azzal, hogy nagy részükön
a házasság hete ide arcai, dr. Szabó Endre és felesége, Nemesy Krisztina is részt vesznek.
Február 12., szombat
• Pécs, 14 órától éjfélig: rendezvények a házasság világnapja alkalmából a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület szervezésében
• Szeged: gyertyás felvonulás (szervező: Szeged-Csanádi Egyházmegye)
• Budapest, pasaréti református gyülekezet, illetve Debrecen, nagyerdei református gyülekezet: a
Bibliai Házassággondozó Szolgálat csendesnapja házaspároknak
Február 13., vasárnap
• tematikus nap a házasságról országszerte a templomokban és a Duna Tv-ben
Február 14., hétfő
• Deák téri evangélikus templom, 18 óra: komolyzenei koncert (fellép Mekis Péter orgonista,
valamint a Boyzless Voice) és a jelen lévő házaspárok személyes megáldása
• Károli Gáspár Református Egyetem Teológiai Kar (IX., Ráday utca 28.), 18 óra: „Hogyan találok
társra?” – Pálhegyi Ferenc előadása
Február 15., kedd
• Gödöllő, Városháza, 18 óra: kulturális rendezvény
Február 16., szerda
• Pestszentimrei baptista imaház (XVIII., Nemes u. 28.), 18 óra: „Család, hit, közélet”
– dr. Szabó Endre előadása és a Jákim Stúdió kamaraszínházi produkciója
• Érd-parkvárosi református gyülekezet, 18 óra: Pálhegyi Ferenc előadása
Február 18., péntek
• Debreceni Református Kollégium: házasságra felkészítő tanfolyam (1. nap).
Előadó: Pálhegyi Ferenc
Február 19., szombat
• Debreceni Református Kollégium: házasságra felkészítő tanfolyam (2. nap).
Előadó: Pálhegyi Ferenc
• Biblia Szól Gyülekezet (VIII., Golgota utca 3.), 18 óra: házasest
Február 20., vasárnap
• Érd, Szepes Gyula Művelődési Központ, 16 óra: kulturális rendezvény
• Budapest-belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia (V., Március 15. tér 2.), 18 óra:
a Magyar Házas Hétvége Mozgalom ünnepi szentmiséje. A misét bemutatja: Bíró László püspök.
További részletek, programok, érdekességek:

www.hazassaghete.hu

