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Katolikus párkereső honlap indul csütörtöktől párKatt.hu elnevezéssel. Bálint-napon
kezdődik az érdeklődők regisztrációja, akik jövő csütörtöktől léphetnek kapcsolatba
egymással a világhálón - közölte Krúdy Zsófia, a honlap egyik kitalálója.
A weblap a honlap egyik kitalálója szerint úttörő jellegű, hiánypótló céllal indul és azoknak
nyújt ismerkedési lehetőséget, akik legalább 18 évesek, katolikusok "vagy nyitottak arra, hogy
azzá váljanak". A tagság feltételeként említette továbbá, hogy a jelentkező "legyen
meggyőződve a katolikus egyház tanításának különösen a házasságra és a családra vonatkozó
igazságáról".
Krúdy Zsófia beszélt arról, hogy a mintául szolgáló osztrák-német kathTreff.org hat éve
működő katolikus párkereső honlap, amely az osztrák katolikus egyház támogatását élvezi, a
magyar felhasználók számára pedig nemcsak a hazai, hanem az osztrák-német adatbázis is
elérhető lesz.
Megemlítette, hogy az Ausztriában és Németországban népszerű honlap elindítója Gudrun
Kugler jogász, teológus. Beszámolt arról, hogy a német-osztrák honlap sikeressége 15
százalék, ami azt jelenti, hogy ennyi esetben kötnek egyházi házasságokat a honlap
segítségével megismerkedők. Ez messze meghaladja más társkereső honlapok sikerességét,
ahol ez az arány 2-3 százalék - mutatott rá.
Kitért arra, hogy ez a hatékonyság és a megmutatkozó rendkívül nagy igény, hogy a hasonló
értékrendet valló emberek megtalálhassák egymást, indította a honlap osztrák kitalálóit arra,
hogy más országokban is bevezessék a szolgáltatást, így megkezdi a működését
Oroszországban és Észak-Afrikában is egy-egy testvér-weboldal, és ha igény mutatkozik rá,
később a többi testvér-honlapon is regisztrálhatnak a magyar ismerkedni vágyó hívők.
Krúdy Zsófia hozzátette: a honlap nemcsak a gyakorló katolikusok előtt áll nyitva, hanem
azok előtt is, akik "nyitott szívvel fordulnak a katolikus egyház hűségről, házasságról és
emberi méltóságról szóló tanítása felé". Kiemelte azt is, hogy Bíró László, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke támogatásáról biztosította őket, "ami
fontos megerősítés számunkra".
A szerdától már látható párKatt.hu-n a püspök azt nyilatkozta: "Olyan világban élünk, amely
látszólag nagyon sok lehetőséget kínál a találkozásra, valójában azonban nagyon keveset.
Nem is olyan régen még társadalmi és egyházi ünnepek és intézmények egész sora teremtett
lehetőséget arra, hogy a házasságra, családra vágyók egymásra találhassanak. Mára ezek a
lehetőségek szinte teljesen eltűntek. Szomorúan tapasztalom, hogy mi, felnőtt keresztények
magukra hagytuk fiataljainkat a párválasztás, családalapítás minden nehézségével".

