
A házasság hete központilag szervezett programjai

Hazánkban idén 15. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak  
és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja,  
hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint segítséget  
nyújtson a házasságra készülőknek vagy a házasságban problémákkal szembesülőknek.

2022. február 13–20.

A házasság hete központi programjainak fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége

Február 13., vasárnap 10 óra 

Nyitó istentisztelet a káposztásmegyeri református templomban  
(Budapest IV. ker., Bőröndös u. 17.). Igét hirdet: Balog Zoltán,  
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke  
Az istentisztelet élőben követhető lesz a káposztásmegyeri református 
gyülekezet YouTube-csatornáján. 

Február 14., hétfő 18 óra 

Kapcsolódás. Újra és újra…  
Előadó: dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta  
Online előadás a házasság hete Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/hazassaghete

Február 15., kedd 18 óra 

Maradjunk együtt! Akkor is, ha…? 
Előadók: dr. Gorove László és Kriszta párkapcsolati szakértők  
Online előadás a házasság hete Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/hazassaghete

Február 16., szerda 18 óra 

Őszintén a házasságról – Páratlan beszélgetés közismert párokkal 
Résztvevők: Lackfi János költő és felesége, Bárdos Júlia művészettörténész;  
Pindroch Csaba és felesége, Verebes Linda színművészek; Kiss Gergely háromszoros 
olimpiai bajnok vízilabdázó és felesége, Valkai Anna családmenedzser.  
Moderátor: Mohay Bence sportriporter  
Élő online közvetítés az ELTE ÁJK Aula Magnából a házasság hete  
Facebook-oldalán: www.facebook.com/hazassaghete

Február 17., csütörtök 10 óra

„Egyensúly családban, munkában” konferencia a házasság hetén  
a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom szervezésében  
Élő online közvetítés a Három Királyfi, Három Királylány weboldalán:  
www.haromkiralyfi.hu és Facebook-oldalán: www.facebook.com/
haromkiralyfi. Ha az aktuális járványügyi rendelkezések lehetővé teszik, 
akkor személyes részvétellel is zajlik a program. Előzetes regisztráció a 
www.haromkiralyfi.hu oldalon. 

Február 18., péntek 18 óra 

Együtt akarunk maradni! – Ifjú házasok vallomása a hűségről, 
elköteleződésről sok zenével, a KÖZEL zenekar szolgálatával  
Online műsor felvételről az Evangélikus Női Misszió YouTube-csatornáján. 

Február 19., szombat 17 óra 

Maradjunk együtt! A krízisek összekovácsoló ereje,  
avagy hogyan fogjuk be a szelet a vitorlába  
Előadók: Kovács Károly pszichológus, családterapeuta  
és felesége, Kovácsné Ember Katalin mentálhigiénikus 
Online előadás a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség  
YouTube-csatornáján. 

Február 20., vasárnap 18 óra 

Záró szentmise a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-
templomban. A szentmisét bemutatja és homíliát mond Marton Zsolt  
váci megyéspüspök (V. ker., Március 15. tér 2.)

Az országos rendezvénysorozat eseménynaptára elérhető az interneten: 
www.hazassaghete.hu, www.facebook.com/hazassaghete, www.instagram.com/hazassaghete

Maradjunk együtt!
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