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A tusculánumi  római  katoli-
kus  plébánián  február  17-én  a 
16  gyermekes  Király Ignác  és 
felesége a gyermeknevelés gya-
korlati  kérdéseiről  mesélnek. 
A rendezvénynek  helyet  adó 
egyházközség plébánosa, Boros 
Zoltán  atya  igencsak  megle-
pődött,  hogy  miért  éppen  egy 
katolikus papot kérdezek a gyer-
mekáldásról, de aztán előkerül-
tek  a  gyermekkori  emlékek,  a 
hozzá forduló szülők történetei 
és a Biblia tanítása. 
– Hat  szentséget  az  egyház, 

a hetediket,  a házasság  szent-
ségét azonban a házasulandók 
egymásnak  szolgáltatják  ki. 
A házasság ennyiben is külön-
leges  érték,  anyagi,  szellemi 
és  testi  közösség,  amelynek 
irányultsága a gyermek. A férj 
és  a  felség  intim  együttléte 
egyszerre  forrása  az  örömnek 
és az életnek. A régiek szerint 
a gyermek Isten ajándéka, és a 
gyermekvárás  időszakát ma  is 
minden  egészségesen  gondol-
kodó  ember  áldott  állapotnak 
tartja, s nem teherként éli meg. 
A gyermekvállalás  a  házastár-
sak között bizalmi kapcsolatot 
feltételez. 
–  Persze  a  gyermek  felelős-

séggel  és  lemondással  is  jár. 
Az a tapasztalatom, hogy ahol 
nincs  hit,  a  sok  gond  miatt 
megkeseredik  az  ember. 
A szeretetközösség  hamar  a 
viták  és  a  veszekedések  szín-
tere  lesz. Szomorú látni, hogy 
napjainkban  a  házasság  és  a 
válás is a férjről és a feleségről 
szól,  és  a  legkevésbé  a  gyer-
mekről. A túlzott liberalizmus, 
a szabadság helyett eluralkodó 
szabadosság  aláássa  az  isteni 
családmodellt.  A férjnek  és  a 
feleségnek  a  házasságon,  az 
apának és az anyának a társa-
dalmon belüli szerepe annyira 
megváltozott, az anyagi szem-
lélet,  a  karrierizmus  annyira 
eluralkodott,  hogy  néha  nem 
csoda  a  gyermektelenség, 
a  konfliktus,  az  egyre  több 
válás.  A házasságok  felbomlá-
sának emellett az is oka, hogy 
nem  ismerjük  önmagunkat, 
nem ismerjük házastársunkat, 
hogy az élethez nem alázattal 
közeledünk,  hogy  elveszítjük 
hitünket,  elveszítjük  Istent. 
Keresztény  emberként  azt 
gondolom,  hogy  a  házasság, 
a gyermek ajándék és áldás, s 

Egyedül  gyenge  vagyok, 
veled  vagyok  egész  –  ebben 
az  értelemben  vált  az  ez  évi 
Házasság  Hete  hazai  rendez-
vénysorozatának  mottójává 
a  mondat  második  fele.  Az 
elmúlt  harminc  évben  csök-
kent  a  házasságban  élők  ará-
nya,  egyre  kevesebben  köt-
nek  házasságot.  Évente  alig 
45  ezren  járulnak  az  anya-
könyvvezetők  elé,  s  a  férj-
feleség  kapcsolatoknak  csak-
nem  60  százaléka  végződik 
válással. Azt hinné az ember, 
hogy  komolyan  aggasztja  ez 
az  érintetteket,  vagy  azokat 
a  hivatalokat,  szakembere-
ket,  akik  többet  tehetnének 
a  negatív  jelenség  oldásáért. 
A Házasság  Hete  négy  évvel 
ezelőtt  indított  magyaror-
szági  mozgalma  is  komoly 
célkitûzésekkel  indult.  Most 
mégis,  ha  a  www.hazassag-
hete.hu honlapot böngésszük, 
Budapesten  kívül  mindössze 
5  városban  szerveznek  prog-
ramokat.  Tavaly  sokkal  több 
eseményt  hirdettek  a  helyi 
kezdeményezők.  Joggal  gon-
dolhatta  bárki,  hogy  ez  egy 
felfelé  ívelő folyamat – de hát 
bízzunk  abban,  hogy  csak 
megtorpanásról  van  szó. 
Mindenesetre  arra  büszkék 
lehetünk, hogy Érd a kevesek 
között  van,  s  nem  is  akármi-
lyen rendezvényekkel. 
A Házasság Hetére való  fel-

készülés már hosszú hetekkel 
ezelőtt  elkezdődött.  Az  öku-
menikus  szervezőcsapat még 
novemberben meghirdette  az 
„Ünnep  a  családban”  korosz-
tályos rajzversenyt, amelynek 
eredményhirdetésére  most 
kerül  sor.  De  nézzük  sorjá-
ban,  milyen  programokra  is 
várják az érdeklődőket:

Február 12. (szombat) 
16.30  –  A parkvárosi  Baptista 
Imaháztól  (Bajcsy-Zsilinszky 
út  163.)  fáklyás  felvonulás 
indul a házasságért. A Szepes 
Gyula Mûvelődési Központnál 
forró tea és zsíros kenyér várja 
a résztvevőket.
Február 14.  (hétfő)  18.00 
–  A görög  katolikus  parókián 
(Riminyáki út 85.) dr. Cselényi 
István  egyetemi  tanár  „A férfi 
és a nő kettőssége és egysége” 
címmel tart előadást. 
Február 16. (szerda)  18.00 
–  A Parkvárosi  Református 
Gyülekezet  (Csurgói  utca  4.) 
vendége  dr. Pálhegyi Ferenc 
pszichológus.  Az  ismert 
házassággondozó a házassági 
krízisekről beszél, a kapcsolat 
szakítópróbáiról,  arról,  hogy 
mit  és  meddig  kell  kibírnia 
egy házasságnak?

Február 17. (csütörtök) 18.00 
–  A tusculánumi  római  katoli-
kus plébániára (Gárdonyi utca 
1.) a nagycsaládos Király Ignác 
és felesége látogat, s az „Éltető 
családkép  reménye a minden-
napok  tükrében”  címmel  a 
gyermeknevelés mindennapja-
iról,  a  szülő-gyermek  kapcso-
latról,  az  önnevelés  fontossá-
gáról, a családi szerepkörökről, 
feszültségekről és kezelésükről 
osztja meg élettapasztalatait a 
megjelentekkel. 
Február 18. (péntek) 18.00 
–  Az  Érdligeti  Bibliaközösség 
baptista  gyülekezet  (Tárnoki 
út  6.)  Szenczy Sándort,  a 
Baptista  Szeretetszolgálat 
vezetőjét  és  feleségét  kérte 
fel,  hogy  a  „Hozzáillő  segítő-
társ” témakörben beszéljenek 
az  értékekről,  a  férfi  és  a  nő 
megváltozott  szerepköréről, a 
hit  erejéről  a  kritikus  helyze-
tekben.
Február 19. (szombat) 
18.00  –  A Parkvárosi  Baptista 
Gyülekezet (Bajcsy-Zsilinszky 
út  163.)  az  1–80.  házassági 
évfordulósok  közül  egy-egy 
párt  invitál  vacsorára  (továb-
bi  jelentkezés  a  20-886-20-
62-es  telefonszámon).  Az  est 
vendége  dr. Aradszki András 
országgyûlési  képviselő  és 
felesége.
Február 20. (vasárnap) 
16.00  –  „A házasság  ünnepe” 
a  Szepes  Gyula  Mûvelődési 
Központban  (Alsó  utca  9.), 
amelyre  ingyenes  belépők  a 
szervezőknél  igényelhetők. 
A zárórendezvény  díszvendé-
ge dr. Szabó Endre és felesége. 
A házaspár a Házasság Hete – 
2011 arca. A programon fellép 
Varga Miklós énekes. Itt kerül 
sor  a  házaspárok  megáldásá-
ra  és  a  gyermekrajzpályázat 
díjkiosztására.  (A rajzkiállítás 
február  12.  és  20.  között  a 
mûvelődési  központ  aulájá-
ban megtekinthető.)
Tisztelet  mindazoknak, 

akik  a  legkisebb  mértékben 
is  segítették  a  kezdeménye-
zést.  Itt  Érden  és  bárhol  az 
országban. Köszönet azoknak 
is,  akik  vállalták,  hogy  saját 
tapasztalataikat  megosztják 
az  érdeklődőkkel.  Az  érdi 
szervezők  nemcsak  azokat  a 
párokat  várják,  akik  gondok-
kal  küzdenek,  hanem  azokat 
is,  akik  számára  a  kimondott 
eskü szent kötelék, akik meg-
tapasztalták már,  hogy  a  leg-
válságosabb  pillanatokon  is 
átsegít a hit és a szeretet.
  V. F.

Házasság Hete: 2011. február 14–20.

Gyermek a családban
A február 14-e és 20-a között sorra kerülõ Házasság 
Hete mozgalom érdi rendezvényeit öt felekezet készíti 
elõ. A szervezõ egyházközségek hitéleti vezetõi a házas-
ság különbözõ állomásairól beszélnek, a jegyességtõl 
a gyermeknevelésig. 

hogy  a  család  a  szenthárom-
ság földi tükörképe, amelynek 
alapja a krisztusi szeretet. 
 A papok  által  elmondottak 

nem  tudományos  értekezé-

sek voltak, csak vélemények, 
nem  bölcsességek,  csak 
tapasztalások, nem örök  iga-
zságok,  csak  saját  meggyő-
ződések.  A házasságról  volt 
szó,  más  és  más  szempont-
ból  beszéltek  a  családról, 
amelynek a házasság az alap-
ja,  s  amelyről  mindannyian 
ugyanazt vallják: szent dolog 
az,  amelynek  örök,  biblikus 
értékeit védeni kell.
  Vizsy Ferenc

Boros Zoltán: A gyermek ajándék 
és áldás
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A Házasság Hete  
érdi rendezvényei

helyi társadalom


