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                 Házasság Világnapja - Pécs 2013. 
 

     Hosszú évek óta, szeretetteljes meghívást kapunk kedves pécsi barátainktól a Házasság 
Világnapjára, hogy együtt ünnepelhessünk. (csak sajnos nem mindig sikerült eljutnunk)        
     Nehéz szavakba önteni azt, az örömöt, amit megéltünk azáltal, hogy az idén mi is részt vehettünk 
Pécsett a Házasság Világnapjának megünneplésén. Tavaly, 2012.-ben is szerettünk volna ott lenni, 
de sajnos a nagy hó és hófúvások miatt, ez nem jött össze. Nagyon fájt a szívünk. Nem sokon múlott, 
hogy 2011-ben, tavaly elıtt is, majdnem lemaradtunk az ünnepségrıl a méteres hó miatt, de mielıtt a 
rendırök lezárták volna elıttünk az utakat, éppen átvergıdtünk, és végül idıben megérkeztünk 
Pécsre. 
     Így már talán jobban érthetı az örömünk. Újra találkozhattunk a rég nem látott barátokkal 
Erdélybıl, - akik közül többen majd 900 km-t is utaztak, hogy eljöjjenek erre a találkozóra, - 
Felvidékrıl, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Magyarország több részérıl, így Budapestrıl és 
természetesen Pécsi barátainkkal, akiket már közel tíz éve ismerünk. 
Több alkalommal, már ık is voltak nálunk Zentán, Adán – Vajdaságban, igyekeztünk még 
szorosabbra főzni a barátságot. 
     Pécsett mindig rácsodálkozunk a szervezık nagy figyelmességére, önfeláldozó szeretetére, 
mindenre odafigyelnek, például arra, hogy amíg a felnıtteknek folyik a tartalmas elıadás, addig a 
gyerekeknek foglalkozást biztosítottak és gyermek megırzést. Este pedig egy zenés bálon vettünk 
részt. 
A téma felvezetések során újból és újból megerısödött bennünk, - hogy: az élet ajándék jellegét, 
örömeit és terheit a családban éljük meg a legintenzívebben. A család legfontosabb Istentıl kapott 
feladata a feltétel nélküli szeretet megélése. Nem is gondoljuk sokszor, hogy milyen felelısség hárul 
ránk, mint szülıkre, mint a család megalapozóira - hisz a gyerekeink azt viszik tovább az életbe, 
amit tılünk láttak, amit megtapasztaltak. Nem mindegy, hogy milyen légkört teremtünk nekik. A 
gyermek szüleitıl tanulja meg, mi a jó és mi a rossz. A szülık vallásosságát látva, a gyerek is közel 
kerül Istenhez. Jó lenne, ha minél több gyerek boldogan emlékezne a szeretetteljes családi 
kapcsolataira: a kirándulásokra, az együtt eltöltött ünnepekre. 
Való igaz, hogy a család a bölcsı, a megtartó erı, melynek alappillérje a házasság, mely szentség - 
egy nı és egy férfi kapcsolata Isten elıtt megszentelve. Ezeket az értékeket képviselik a 
Nagycsaládos Egyesületek, a Családlánc - valamint a Házas Hétvégés Közösség is.  
Ezt ünnepeltük február 9-én Pécsett, és hála az Úrnak, sok házaspárt köszönthettünk, kiknek kerek 
évszámú házassági évfordulójuk volt. 
Az ünnepi Szentmise, melyet Bíró László püspök úr, a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
családreferense celebrált, nagyon megerısítı volt: rámutatva arra, hogy a házasság Isten ajándéka az 
emberek számára - mert ha hitre épül a házasság, akkor jó alapokon nyugszik. 
Nagyon megtisztelve éreztük magunkat, hogy Soltész Miklós szociális és családügyért felelıs 
államtitkár úr is eljött és köszöntötte a jelenlévıket, bíztatva a családokat, a házaspárokat: a 
„Házasság - mint érték vállalására.” 
Az összetartozás érzését éltük meg, mert egész Kárpát-medence magyarsága képviseltette magát, 
hogy mindazokról az értékekrıl, erırıl, amit - a család, - a házasság ad egy országnak, - most együtt 
tehettünk tanúságot: mert ahol jó a házasság, egészséges a család - a társadalom is az és ez a jövınk 
alapja. 
Sajnos ebben a „nagy demokráciában” átértékelıdnek a dolgok, a fiatalok nem akarnak egymás 
mellett egy életre elkötelezıdni, - mint ahogy hallottuk a megbeszélésen is, -csak „összebútoroznak” 
és ha jön az elsı kis probléma, rögtön messzire szaladnak egymástól és így lesz mind több csonka 
család. 
      Mi Nagycsaládosok, Házas Hétvégések – továbbra is kitartunk az eredeti modell mellett, hogy 
házasságban jó és biztonságos élni és nevelni a gyerekeinket. 
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       Számunkra ez a találkozó nagyon megerısítı volt, erıt adott a jövıre, hogy továbbra is legyünk 
fény és terjesszük, éljük ezeket az értékeket. 
      Ez a rendezvény sem jött volna létre, ha sok-sok önfeláldozó kéz nem rakja belé a szeretetét, sıt 
évrıl évre bıvítve a mősort és a meghívottak létszámát.  
Köszönjük! 
Köszönjük az önfeláldozástok, az odafigyeléstek, a mosolyotok, az önzetlen szeretetet, amit kaptunk 
Tıletek. Ha név szerint kellene elmondani, hogy ki mindenkinek tartozunk köszönettel, bizony nagy 
bajban lennénk, mert biztos, hogy valaki kimaradna. Ezért rövidítve – hálás köszönet a NOÉ-nak, a 
KCSSZ-nek, a Családláncnak, a pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületnek (PSZNE). 
Valamint hatalmas hála és köszönet illeti meg a pécsi Székely-, Sámson- és Varga házaspárt, akik 
már 10 éve próbálnak rámutatni arra, hogy ha együtt ünnepeljük – a Házasság Világnapját, akkor 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szeretetben és hőségben megélt házasság hordozza a legnagyobb 
csodát, a boldogságot.  

           Kívánunk továbbra is erıt, egészséget, kitartást és Isten áldását munkátokra. 
 

                                                                                           Tisztelettel és szeretettel 
                                                                                              Horváth Laci és Márti 
                                                                      a Házas Hétvége Vajdaság dél-régiójának felelısei 
     
 
Zenta, 2013.02.08-10. 

 
 


