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A helyi plébániák keretein belül 
megvAlósuló progrAm, mely 
lehetővé teszi a megkötött 

házasságok kísérését, a 
házaspárok evangelizációját, 

lelkigondozását.



Igaz, hogy a házasságkötés után sok 
házaspár eltűnik a keresztény közösségből, 
de amikor feltűnnek, és mi vonzóan 
bemutathatnánk nekik a házasság eszményét 
és közelebb hozhatnánk őket a kísérés 
alkalmaihoz, milyen sokszor elszalasztjuk az 
alkalmakat: gondolok például egy gyermek 
megkeresztelésére, egy elsőáldozásra, egy 
rokon vagy barát temetésére, esküvőjére. 

A mai élet ritmusa miatt a házaspárok 
legnagyobb része nem lesz készséges 
a gyakori találkozásokra, ám nem 
szorítkozhatunk egy szűk körű elit 
gondozására. 

A családpasztorációnak ma lényegében 
sokkal inkább missziósnak, kifelé 
irányulónak, közelségben megvalósulónak 
kell lennie, mintsem visszahúzódnia egy 
«kurzusgyárba» melyen csak kevesen 
vesznek részt.
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A Kána Welcome programsorozat 2012-ben 
jött létre a Chemin Neuf Közösségre bízott  
plébániákon. Jelenleg mintegy ötven kurzus 
zajlik világszerte.

Ez mind része a tágabb «Kána univerzumnak». 
A Kána a Chemin Neuf Közösség egyik missziója, 
amely több mint 40 éve áll a házaspárok és a 
családok szolgálatában. A világ körülbelül ötven 
országában van jelen, célja a házasság és a 
család hivatásának elmélyítése.

Kik vagyunk? 
hogy jobban szeressünk

A Kána napjainkban a világban…

15000  résztvevő 

300 hétvége 

140 hét páros lelkigyakorlat



Bármely férfi-nő pár, házas vagy nem, egyházhoz közeli vagy nem, 
élhet a program adta lehetőségekkel, megtapasztalhatja annak 
előnyeit.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a Kána Welcome elsősorban a 25 és 40 év 
közötti házaspárok kérdéseire ad válaszokat, az első – gyakran ingatag – 
időszak során megélt helyzetekhez nyújt segítséget.

...Kísérni

Kereszténységünkből fakadóan hisszük, hogy a Kána Welcome alkalom 
arra is, hogy a házaspárok megtapasztalhassák Isten működését az 
életükben, a Sziklát, amelyre építhetnek. Ő az Út, aki mutatja, merre 
kövessük őt bizalommal. A program segíthet a pároknak abban is, hogy 
elköteleződjenek az egyház szolgálatában.

...Evangelizálni 

A Kána Welcome lehetővé teszi a házaspároknak, hogy egymással időt 
tölthessenek, más párokkal találkozzanak, és érinthessék a házas élet 
leglényegesebb kérdéseit. Gondolataik, érzéseik testvéri találkozások során 
történő megosztása növekedést tesz számukra lehetővé egy olyan élet felé, 
ahol kapcsolatukban egy helyett ketten lettek, és így kell együtt működniük.

...Lelkigondozni

A Kána Welcome egy pároknak szóló, egy éven át tartó program. 
Kilenc, havi egyszeri, párkapcsolati témákra épülő csoportos esti 
találkozásból áll, és tartalmaz egy hétvégét is, melyen a párok 
gyermekeikkel együtt vehetnek részt.
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 - 9 alkalommal részt vesz egy csoport esti találkozásain.
 - Felkészül egy témából (10 perc) valamelyik esti alkalomra.
 - Részt vesz az évente egyszer szervezett hétvégén, ahová 
gyermekeit is viheti.
 - Együtt szolgál, erősíti testvéri kapcsolatait, és felfedezi 
plébániájának egy más arcát.

Mire köteleződik el egy résztvevő házaspár?

Érthető, egyszerűen használható eszközök…

10 perc az adott téma bemutatására 

30 perc a konkrét kérdések megvitatására páronként

45 perc a megfogalmazott gondolatok megosztására 
a csoporttal

Hogy néz ki egy csoportos esti alkalom?  

+ Esetleges más javaslatok megvitatása a  
továbbhaladáshoz 

komplett eszközkészlet.

ÚTMUTATÓ VEZETŐKNEK 
Mindent tartalmaz a megvalósítás módjáról: a teljes 
év lebonyolításának bemutatása, szervezésre vonatkozó 
tanácsok, esti alkalmak témaötletei.

mUNKAFÜZET RÉSZTVEVŐKNEK
Személyre szabott résztvevői munkafüzet, melyben 
írásban rögzíthető az egész év folyamata és minden 
átbeszélt téma.

WeBolDal
Letölthető anyagok
Videók, népszerűsítésre használható eszközök, 
további információk…

kÁna csapat
Szolgál és támogat 
Évente egy hétvége a vezetők képzéséhez, helyileg 
elérhető kapcsolattartó személy…

EGY EGYSZERŰ MÓDJA ANNAK, HOGY A HÁZASPÁROK KITELJESEDVE 
ÉLHESSÉK MEG HÁZASTÁRSI HIVATÁSUKAT.


