Házasság Hete
SZEGED
2014. február 9-16.

3 az 1-ben: Szerelmem, Barátom, Társam

Az életre szóló igen kimondása magában
hordozza azt, hogy vannak dolgok, amikre
nemet mondunk. Ugyanakkor ez az IGEN
annak a boldogságnak a forrása lehet, amit
mindannyian keresünk. Aki emellett tud dönteni, az egyszerre nyer szerelmet, barátot,
társat.
Idén Szegeden 6. alkalommal csatlakozunk a Házasság Hete országos és nemzetközi programsorozathoz, hogy tanúságot tegyünk a házasság értékei mellett.

2014. január 20. – február 05.
Szeged város
Szerelmes Ötpróba házaspároknak
„…hogy jól érezzük egymást…”
A Házasság Hete felvezető programjaként
ismét olyan feladatokkal várjuk a vállalkozó
kedvű házaspárokat, amelyek lehetőséget
nyújtanak kapcsolatuk mélyítésére, a közös
kikapcsolódásra. Akik kiállják a különleges, de
hétköznapokba illeszthető, egyénileg szabadon
ütemezhető „próbákat”, sorsoláson vesznek
részt, amely február 9-én lesz 11.00 órakor a
Házasság Hete nyitómise után a Dóm téren.
Nyeremények: gyertyafényes vacsora, kedvezményes családi fürdőbelépők.
Regisztráció: 2014. január 24-ig
http://hazassaghete.szegedidom.hu honlapon található
jelentkezési lapon
Érdeklődni lehet: 20/ 82-80-476

Szeretettel várjuk azokat
•

akik előtte állnak,

•

akik még vagy már kételkednek,
bizonytalanok,

•

akik már döntöttek a házasság mellett.

2014. január 25. szombat
Mars téri piac, Nagycsarnok, Művészetek Hídja
Fotókiállítás az elmúlt évek Házasság Heteprogramsorozatainak szívmelengető pillanataiból
Megtekinthető a piac nyitvatartási idejében
február 16-ig

2014. február 6. csütörtök
Somogyi-könyvtár, Aula (Szeged, Dóm tér 1-4.)
16.30 Házasság és család a Nagy Háború
árnyékában című dokumentum-kiállítás és
a I. világháború idejében készült műtermi portrékból szerkesztett „Gondolatban mindig ott
leszek” című kiállítás ünnepélyes megnyitója.
A kiállítást megnyitja Dr. Marjanucz László az
SZTE-BTK Új– és Legújabbkori Magyar Történeti
Tanszék tanszékvezető, egyetemi docense.
A Somogyi-könyvtárban megtekinthető tárlatok a Nagy
Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány – Nagy
Háború Blog közreműködésével valósulnak meg.

2014. február 9. vasárnap, a Házasság Világnapja
Fogadalmi Templom, Dóm tér
10.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
Szentmisét mutat be Mészáros József Domonkos, domonkos rendi szerzetes
A mise után mindenkit szeretettel várunk egy forró italra.
11.00 A Szerelmes Ötpróba nyerteseinek sorsolása a Dóm téren

A Házasság Hete Szeged rendezvénysorozat főszervezője:
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség CsaládKözPontja
Társszervezők, együttműködők:
Belvárosi Mozi, Evangélikus Egyház Szegedi Gyülekezete, Fészek Nagycsaládosok Egyesülete,
Fokolare - Új Család Mozgalom, Házas Hétvége Mozgalom, Honvéd téri Református Gyülekezet,
Karolina Általános Iskola és Gimnázium, Katolikus Ifjúsági Alapítvány, Keresztény Élet Közössége,
KSH Szegedi Főosztálya, Metodista Egyház Szegedi Gyülekezete, Remény Háza Kapcsolati Műhely,
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged-Belvárosi Plébánia,
Szegedi Baptista Gyülekezet, SZTE Szabadegyetem

2014. február 10. hétfő
Karolina Általános Iskola és Gimnázium
(Szentháromság utca 70-76.)
17.00-20.00 Családi fészek
A Karolina Iskola zenés irodalmi összeállítása a
házasság és a család értékeiről egybekötve egy
képzőművészeti kiállítás megnyitójával.

2014. február 10-15. hétfőtől szombatig
Belvárosi Mozi
Filmvetítés a Házasság Hetében
18.00 Dal Marionnak
színes, feliratos, angol vígjáték, 93 perc, 2012
Egy őszinte film a mégis-szeretetről, életről
és halálról, kapcsolatokról és elengedésről,
sebekről és a zene gyógyító erejéről.
Rendező: Paul Andrew Williams
Főszereplők: Vanessa Redgrave, Terence Stamp,
Gemma Arterton

„Nem számít, milyen ellenségesnek tűnik a
világ, egy szerető család a biztonság, a védelem
és a gondoskodás fészke marad.”
A műsor alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk. A délután
teaházzal, a gyerekeknek játszóházzal zárul.

A Házasság Hete alkalmából ezekre az előadásokra
500 ft-os, kedvezményes jegyek kaphatók a
pénztárban a Belvárosi Mozi jóvoltából.

2014. február 11. kedd
Bibliotéka Egyesület könyvtára (Kálvária sgt. 14.)
17.00-19.00 Láthatatlan színház, avagy a
házasság sava-borsa
Az előadás a házasság örömeit, nehézségeit
dolgozza fel rendhagyó módszerekkel.
Millenniumi Kávéház Klubterme (Dugonics tér 12.)
18.00-20.30 Ha mellettem vagy is, meg tudok
feledkezni rólad, ha távol vagy, még hiányod is
melegít – párgyakorlatok
Vezeti: Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry
Anikó családterapeuta házaspár
Részvétel korlátozott létszámban!

2014. február 12. szerda
Tanulmányi és Információs Központ
(TIK, Ady tér 10.)
17.00-20.00 Élő könyvtár a TIK
Kiállítóterében
Egy beszélgetés erejéig „kikölcsönözhető”,
házasságban élő emberek vallanak fél év, két év,
tíz év, huszonöt év stb. házasság után választásuk
okairól, a közös élet örömeiről, nehézségeiről
őszintén.
18.00 Szex és kultúra
SZTE Szabadegyetem előadássorozata
keretében
Az egyén szexuális erkölcse és a társadalom
kulturális teljesítménye közötti összefüggések
vizsgálata
kultúrákon
és
civilizációkon
keresztül.
Előadó: Krúdy Tamás újságíró, főszerkesztő

A párok részéről előzetes bejelentkezés szükséges február
9-ig: csaladkozpont@gmail.com; 20/ 82-80-476
Igény esetén a program alatt gyermekfelügyeletet
biztosítunk a Katolikus Házban 17.45 órától.

2014. február 13. csütörtök
Ifjúsági Ház, Szeged-terem
18.00 Család mínusz gyerek = család
fórumbeszélgetés gyerek nélkül élő házaspárokkal
A beszélgetést vezeti: Kisimre Ferenc
A program alatt 17.45-től gyermekfelügyelet biztosított a
Felsővárosi Plébánián (Munkácsy u. 7.)

2014. február 14. péntek
Katolikus Ház (Dugonics tér 12.)
18.00 Gyermekvállalás = szegénység?
A KSH által készített - „Gyermekvállalás gazdasági társadalmi hátterének területi különbségei” című
kutatás rövid felvezető előadása után kerekasztal
beszélgetés. Résztvevők: Balogh Barnabás baptista
lelkipásztor, Keszeli Sándor pasztorális szakember,
Kocsis-Nagy Zsolt KSH Szegedi Főosztályának főosztályvezetője, Tunyogi József SZTE mestertanára
A beszélgetést vezeti: Márok Tamás

2014. február 16. vasárnap
Honvéd téri református templom
10.00 Ökumenikus záróistentisztelet
Igét hirdet: Balogh Barnabás Szegedi Baptista
Gyülekezet lelkipásztora
A szertartást vezeti: Kereskényi Sándor református lelkipásztor
Közreműködik: a Házasság Hete ökumenikus
kórusa Baloghné Kovács Magdolna és Szántó
Lajosné vezetésével
A liturgia alatt gyermek-istentiszteletek lesznek
3 korcsoportban.
Minden családot szeretettel várunk!

A programok minden érdeklődő számára nyitottak és ingyenesek!
Amennyiben Önnek véleménye, meglátása, tapasztalata van a témával, vagy konkrétan a szegedi
programsorozattal kapcsolatosan, szívesen fogadjuk visszajelzését az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Egyházmegyei CsaládKözPont
6720 Szeged, Dugonics tér 12., 62/ 311-216/ 116-117; 20/ 82-80-476;

csaladkozpont@gmail.com;
http://hazassaghete.szegedidom.hu, www.hazassaghete.hu,
www.megujulva.hu, a Facebookon: Házasság Hete Szeged
Támogatók:

