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KÖSZÖNTŐ

A HÁZASSÁG HETÉRE, A CSALÁDOK ÉVÉBEN
2018 a CSALÁDOK ÉVE. Alkalom arra, hogy mindnyájunkban tudatosodjon: a család nagy és fontos
érték. Szeretnénk, ha Magyarországon erősödne a családbarát értékrend, a gyermekbarát szemlélet,
a generációk közöt együtmmködés, és az élet szentségének tsztelete, ha egyre jobban sikerülne
összehangolni a munkát a családi életel.
2018. február 11-18. közöt lesz a HÁZASSÁG HETE. Ezen a héten azt ünnepeljük, hogy a házasság
Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják
a feltétel nélküli szeretet, a hmség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem
tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férf és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát,
egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság
felelősségteljes, biztonságos és meghit közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük
minden más területén is.
Az elmúlt hétvégén, Kaposváron tartotuk meg a Családreferensek Országos Találkozóját. Lelkesítő
együtlét volt. Öröm volt hallani, hogy egyházmegyéinkben nagy összefogással készülnek a Házasság
Hetére. Szép volt hallgatni a lelkes beszámolókat, amelyek érzékelteték, hogy a Házasság Hetének
sokféle programja mögöt nagysodrású társadalmi összefogás húzódik meg. Ennek az összefogásnak a
gyümölcse, hogy egy héten keresztül ünnepelhetjük a házasságot. Megújulnak a házastársi
kapcsolatok, egy-egy település családjai megbarátkoznak egymással, felekezet, világnézet
különbözőségtől függetlenül a házasságot, családot értéknek tekintők egy emberként cselekszenek,
ünnepelnek. Szép látni, hogy ez a mozgalom egyre szélesedik, egyre több embert szólít meg.
Kedves Házaspárok! Ez a hét kiváló alkalom arra, hogy tegyünk házasságunkért, párkapcsolatunkért.
Tudatosan lépjünk egymás felé. Lepjük meg párunkat személyes ajándékkal, szánjunk időt meghit
beszélgetésre, olvassunk közösen egy, a házasság megújulásáról szóló könyvet, vagy nézzünk meg
egy ilyen témájú flmet. Hadd újuljanak házasságaink! Ha van erre lehetőségünk, kapcsolódjunk be a
helyi közösség nyilvános programjaiba, vagy a közeli városok kezdeményezéseibe, tapasztaljuk meg a
közös öröm lelkesítő hatását! Az idei Házasság Hete honlapján (hazassaghete.hu) tájékozódhatok a
programokról, a Házasság Hete jelenlegi és előző nagyköveteiről, és sok, a házasságra és családra
vonatkozó információról.
A Házasság Hetén elkezdet lépéseket folytassuk ezt követően is. Hiszen nem egy hétre mondtunk
igent egymásnak, hanem egész életünkre szólóan. Tegyük ezt azért is, hogy a Családok Éve ne csupán
üres jelszó legyen, hanem egész társadalmunkat megszépítő valóság. A Családok Évére fgyelve
szervezzék idei programjaikat az Egyházközségek és a Családcsoportok! Legyen különös gondunk a
házasságra való felkészítésre, a házasságok, a szükséget szenvedő családok segítésére.
Mindeközben ne feledjünk hálát adni házasságunkért, családjainkért Istennek, akinek ezt a
csodálatos ajándékát élvezzük és ünnepeljük.
Kívánok gyümölcsöző Házasság Hetét és Családok Évét!
Bíró László tábori püspök
az MKPK Családbizotságának elnöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

