
 
 

Mit mondanak azok, akik már eljöttek 
valamelyik sorozatra: 

 
 
„Erőt és tapasztalatot adtak az előadások” 

 
„Megerősítést jelentett, hogy 

 mások is hasonló problémákkal 
küzdenek,  

de érdemes folytatni.” 
 

„Fogódzókat, pozitív mintákat kaptam.” 
 

„Erőt kaptam az újrakezdésre.” 
 

„Olyan jó tudni, hogy amit esetleg 
elrontottunk, azt Isten mindig jóváteheti, 

hisz a keresztény házasság  
a remény útja". 

 
 
 
„A hétvégék programja: 
 

♥ előadások 

♥ beszélgetések kis csoportokban - 

♥ - és kettesben 

♥ közös ebéd 

♥ közös ima 

♥ közös szentmise 

 

 
 
 

Ha a házasságotok boldog 
 és folyamatos a napsütés,  

akkor azért, 

Ha vannak felhők is  
a kapcsolatotok egén,  

akkor azért, 

Ha időnként  
villámlik és dörög,  

akkor azért, 

Ha már a föld is megmozdult  
a lábatok alatt,  

akkor azért 

GYERTEK EL!! 

Beszélgessünk, osszuk meg 
egymással a tapasztalatainkat, 

örömünket és bánatunkat  
és kérdezzük meg mindezekről 

Istent is,  
hogy a házasságunk az 

lehessen, aminek Ő eltervezte: 
közös út  

a tökéletes boldogság felé. 

 
"Szeressétek egymást, mert 
ez a tökéletesség köteléke." 
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HÁROM KÖZÖS HÉTVÉGE  
 

HÁZASPÁROKNAK 
az Emmánuel Közösség  

szervezésében 
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Minek a házasság? 

Megéri-e a hűség? 

Milyen szemüvegen át nézem a társamat? 

Mit kezdjek a gyerekeimmel? 

Mit mond Isten a házasságról? 

Házastársi kötelesség,  
vagy csodálatos ajándék? 

 
A szerelemnek múlnia kell? 

Család – bolondság vagy boldogság? 

Jelentkezési határidő: 2011. március 9. 

Jelentkezés és felvilágosítás: 

herbert.dora@gmail.com 
Herbert Dóra 

Nagykovácsi 2094 Dózsa Gy. u. 14. 

tel.:+36 20 356 14 55 
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A család korunkban komoly válságban van, 

ezért különösen fontos a házasságok 

ápolása, megerősítése, megújítása. 

Egyházunkban a házasság szentség, Isten 

kegyelmének helye, út az életszentségre. 

Ennek felismerésében és megélésében 

szeretnénk segíteni szolgálatunkkal. 

 

Az AVE hétvégéket (a rövidítés az eredeti 

francia névből származik: „Amour et Verité”  

= szeretet-szerelem és igazság) 

házaspárok illetve jegyesek számára 

szervezzük. Három hétvégén, melyek 

között 3-4 hét telik el, a résztvevők 

tanításokat hallhatnak, a hallottakat kisebb 

csoportokban illetve kettesben megbeszél-

hetik, megoszthatják egymással tapasz-

talataikat, és minden alkalommal 

szentmisén is részt vehetnek.  

A hétvégéken a gyermekeket is várjuk, 

nekik külön programot szervezünk. 

 

AVE 

 
 

A három hétvége együtt teljes, az első 

hétvége témája a házasság Isten tervében, 

a másodiké a házastársak közötti 

kommunikáció, a harmadiké a gyerek-

nevelés. A tanítás a közösség közös 

kincse, amely hosszú évek illetve sok-sok 

házaspár tapasztalatán alapul és immár 

több évtizede a világ minden táján 

segítségére van a házaspároknak 

házasságuk megújításában, kapcsolatuk 

elmélyítésében, a modern világ kihívásaival 

való küzdelemben.  
 

 

 
Helyszín, időpontok: Budapest 1035
ÓBUDAI SZENT JÓZSEF HÁZ Kórház u. 37. 
 
I. 2011. március 26. - 27. 
II. 2011. április 30. - május 01. 
III. 2011. május 21. - 22. 
 
Szombatonként 14 – 19.-ig 
gyülekezés 13.30.-tól 
 
Vasárnaponként 10 – 17.30.-ig  
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