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Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia,
Te vagy a láthatatlan Isten kinyilatkoztatója,
Minden teremtmény elsőszülöttje,
Minden létező alapja;
Te vagy az emberiség mestere,
Te vagy a Megváltó;
Te megszülettél, meghaltál és feltámadtál értünk,
Te vagy a világ történelmének középpontja;
Te vagy az aki ismersz és szeretsz bennünket ;
Te vagy életünk társa és barátja;
Te vagy a fájdalom és a remény embere;
Te vagy az eljövendő
Aki egy nap bíránk leszel,
És mi ebben reménykedünk, mi örömünk.
Ámen.

(Szent VI. Pál pápa)
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Plébániai iroda

Hétfő-péntek: 10.00-20.00, szombat: 10.00-19.00, 
vasárnap: 8.00-12.30
A portán ferences lelkiségi kiadványok kaphatók.

Portaszolgálat

Cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 137.
Telefon: 06-20-823-2422
E-mail: pasapleb@gmail.com
Honlap: www.pasaretiferencesek.hu
facebook.com/pasareti.ferencesek
• P. Kálmán Peregrin plébános
• P. Lengyel Donát káplán
Lelkipásztori fogadóórák: 
    szerda: 10.00-11.30 P. Donát
    péntek: 16.00-17.30 P. Peregrin

Budapest Pasaréti
Páduai Szent Antal Plébánia

Adományok, egyházi hozzájárulás

Aki egyházközségi hozzájárulását, plébániánk fenn-
tartására, kezdeményezéseire szánt adományát ban-
ki átutalással szeretné eljuttatni, megteheti ezt az 
OTP 11702036-20626833 számlaszámunkra.

Hétfő, szerda, péntek: 10.00-12.00
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 16.30-18.30
A plébániai irodában történik a keresztlevelek, te-
metési ügyek intézése, egyházi hozzájárulás befi ze-
tése. Az iroda a plébánia portája felől közelíthető 
meg, valamint a plébánia e-mail címén és telefon-
számán is elérhető.



5

Pasaréti Közösségi Ház

Cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 102.
Telefon: 06-20-620-8176
E-mail: info@pkh.hu
Honlap: www.pasaretikozossegihaz.hu
www.facebook.com/pasaretikozossegihaz

HÉTKÖZNAP

LITURGIA

Nap Miséző
7.00

Miséző
18.00

Gyóntató
18.00

Hétfő P. Ágoston P. Donát P. Benedek
Kedd P. Benedek P. Peregrin P. Károly
Szerda P. Peregrin P. Donát P. Peregrin
Csütörtök P. Ágoston P. Peregrin P. Donát
Péntek P. Benedek P. Peregrin P. Donát
Szombat 7.00

P. Peregrin
17.00 
(óvodások 
miséje)
P. Donát

P. Benedek
(konventmise)

P. Donát

Az új Közösségi Ház kiváló he-
lyet biztosít valamennyi kor-
osztály számára a klubélethez 
és a kulturális programokhoz, 
ugyanakkor építi és erősíti a he-
lyi keresztény közösséget, vala-
mint segítséget nyújt a rászorulóknak. A ház kápol-
nája imádságok, szentmisék, keresztelők, házassági 
jubileumok méltó helyszíne.
Köszönjük, ha adója 1%-val támogatja a Pasaréti 
Ferences Alapítvány működését!
Adószám: 18096026-2-41
Alkalmi adományokhoz bankszámlaszám:
10403181-31810915-00000000
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VASÁRNAP

Óra Miséző Gyóntató
7.00 P. Károly P. Peregrin
8.30 P. Ágoston P. Benedek
10.00 P. Peregrin P. Donát/P. Ágoston
11.30 P. Benedek P. Károly
16.30 Ft. Kiss Antal görög katolikus szentmise 

a hónap 2. és 4. vasárnap-
ján a Közösségi Ház ká-
polnájában

18.00 P. Peregrin P. Donát
19.30 P. Donát P. Peregrin

• Szentmisék:

• Gyóntatás a szentmisék kezdetétől.
Az atyák általában a fenti rend szerint miséznek és 
gyóntatnak, de ez alkalmanként változhat. Gyónásra 
személyesen is lehet időpontot kérni az atyáktól.
Zsolozsma: Laudes: 8.00, Vesperás: 17.30

SZOMBAT
• Szentmisék: 7.00,

17.00 ovisok miséje - P. Donát
(október 2-től),
18.00 - P. Benedek (előesti mise)

• Zsolozsma: 18.50 - Vesperás
• Gyóntatás: 18.00 - P. Donát

• Szentmise: 7.00, (adventben 6.30) 18.00, minden 
hónap első szerdáján 15.00 órakor az Országos 
Korányi TBC Intézet kápolnájában

• Zsolozsma: Laudes: 6.30, (advent hétköznapjain 
6.00), Vesperás: 17.30

• Gyóntatás: az esti szentmisék alkalmával
• Szentségimádás (október 25-től): hétfő-péntek, 7.30-

17.45 a Szent Ferenc kápolnában, amely a temp-
lombejárat felől közelíthető meg

• Közösségi szentségimádás: kedd-péntek, 19.00-19.30 a 
templomban
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• 7.00, 12.00 és 18.00 órakor

ÜNNEPI MISEREND

Nem vasárnapra eső ünnepnapokon a szentmisék: 

Kérjük, kísérjék fi gyelemmel a templomi hirdetéseket!

SZENTSÉGIMÁDÁS

Templomunkban hétfőtől pénte-
kig folyamatos szentségimádást tar-
tunk október 25-től.

ZSOLOZSMA
A pasaréti templomban – a fővárosban szinte 
egyedülálló módon – lehetőség nyílik arra, hogy 
napról napra bekapcsolódjunk az anyaszentegyház 
énekelt imádságába, a zsolozsmába. Azok a képek, 
mondatok, amelyek ott elhangzanak, Jézus Isten-
ről szóló beszédének is alakítói, formálói voltak, 
így amikor a zsoltárokat imádkozzuk, Jézus ima-
iskolájába járunk, Őt követjük, és az Ő emberként 
mondott imádságának vagyunk a folytatói, meg-
szólaltatói.

Különösképpen bátorítjuk a részvételre azokat, 
akik a vasárnap 8.30-as vagy 18.00-kor kezdődő, 
illetve a hétköznapi szentmisére jönnek, érkezze-
nek egy kicsit korábban vagy maradjanak még egy 
kis időt a templomban, és végezzék szerzeteskö-

zösségünkkel együtt az 
istendicséretnek ezt a 
formáját.

• Október 10-től a hónap 2. és 4. vasárnapján 
16.30-kor görög katolikus liturgia a Közösségi 
Ház kápolnájában (Pasaréti út 102.)
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MI A BÚCSÚ?

• A hívő először is búcsút vesz bűneitől a GYÓ-
NÁSBAN, illetve kifejezi, hogy azokhoz a jö-
vőben ragaszkodni sem akar. 

• Ezután SZENTÁLDOZÁSSAL és az egy-
ház által MEGHATÁROZOTT GYAKOR-
LATTAL megerősíti kegyelmi közösségét, 
ami Szent Pál apostol tanítása szerint kegyel-
mi gyümölcsöket hoz:  Örömmel szenvedek érte-
tek és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik 
Krisztus szenvedéséből, testének, az egyháznak javá-
ra (Kol 1,24). 

• A SZENTATYA SZÁNDÉKÁRA VÉG-
ZETT Hiszekegy, Miatyánk imádság elvégzé-
sével kifejezi az egyházzal való egységét.

KIÉRT AJÁNLHATJUK FEL A BÚCSÚT?

• A búcsú elnyeréséhez az üdvösségre való tuda-
tos vágyakozás szükséges, ezért csak saját ma-
gunk javára élhetünk vele, akik ezt akarjuk (ha 
más embertársunk akarja, akkor neki lehetősé-
ge van erre, ezért nem tehetjük meg helyette),

• vagy a tisztítótűzben szenvedő lelkekért ajánl-
hatjuk fel (a purgatórium a tisztulás állapota, 
ahol a lelkek vágyakoznak az üdvösségre való 
eljutásra, de nem tehetnek már érte, mi viszont 
segíthetünk nekik – ez is a Pál apostol által em-
lített kiegészítés az egyház javára).

MI A BÚCSÚ GYÜMÖLCSE?

A megbocsátott bűnök után megmaradó sebek 
gyógyulása, a szenvedő lelkek tisztulásának elősegí-
tése, azaz a bűn következményeinek, az azzal járó 
büntetésnek elengedése, felszámolása. 

A BÚCSÚNYERÉS LEHETŐSÉGE
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MILYEN ALKALMAKHOZ, 
IMÁKHOZ KAPCSOLT A BÚ-
CSÚNYERÉS?

Az év bármely napján:

• félórás szentírásolvasás vagy 
szentségimádás 

• a keresztúti ájtatosság elvégzése 

• templomi vagy családi közös-
ségben legalább öt tized rózsa-
füzér elimádkozása 

• ünnepélyes áldással zárt kö-
zösségi szentségimádás

• haldokló által végzett bármely ima.

Az egyházi év egyes napjain:

• Az év első napján és pünkösdkor a Veni 
Creator, utolsó napján a Te Deum imádkozása

• Nagycsütörtökön a Tantum ergo imádkozása, 
nagypénteken a kereszt imádása, húsvét vigíliá-
ján a keresztségi fogadalom megújítása

• Urbi et orbi áldás vétele (a hírközlő eszközök által is)

• Templom vagy temetőlátogatás halottak nap-
ján és nyolcadában

• Templomunkban: az Isteni Irgalmasság, 
Porciunkula (augusztus 2.), a templombúcsú 
(június 13.) Assisi Szent Ferenc (október 4.) ün-
nepén; Krisztus Királykor a felajánlási ima el-
imádkozásával; elsőáldozás, újmise, papszente-
lési jubileum (50. …) miséje alkalmával.

A kegyelmi közösség erősebb, mint a bűnszö-
vetség vagy annak hatása. A búcsúnyerés gya-
korlata hitünk e tanításának cselekedetekkel 
való megvallása.
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MISESZÁNDÉK

Csak arra kérlek titeket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek 
meg rólam, bárhol is lesztek!

(Szent Ágoston: Vallomások)
Szent Mónikának fi ához szóló kérése is mutatja, 
milyen ősi szokás a megholtakért illetve az élőkért 
és egyéb szándékokra szentmisét kérni, bemutatni. 
Ezzel a cselekedetünkkel Krisztus áldozatához kap-
csoljuk azt, akiért a misefelajánlást tettük, adomá-
nyunkkal pedig az alamizsnálkodás egyik formáját 
valósítjuk meg. Bátorítjuk a testvéreket, hogy nehéz 
ügyeikben, szeretteikért, elhunytjainkért, vagy ép-
pen hálaadásuk kifejezéseként éljenek egyházunk-
nak ezzel a régtől javasolt gyakorlatával, ami a ke-
gyelemközvetítés és a miséhez való „személyesebb” 
kapcsolódás kiemelkedő formája.

Miseszándék előjegyzése: a sek-
restyében a szentmisék után, 
vagy a plébánia e-mail címén, il-
letve a plébániai irodán. 

És az Úr templomaiban olyan mély hitet öntött be-
lém, hogy ilyen egyszerű szavakkal imádkoztam:  Imá-
dunk téged, Urunk Jézus Krisztus, a világon lévő min-
den templomodban, és áldunk téged, mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot.

(Assisi Szent Ferenc: Végrendelet)

Templomunk hétköznap és 
szombaton a reggeli szentmisé-
től kezdődően 19.30-ig folyama-
tosan látogatható.  Vasárnap a 
szentmisék idején látogatható a 
templom, az előtér azonban fo-
lyamatosan nyitva van, a temp-
lomkaput 22.00-kor zárjuk.

TÉRJ BE AZ ÚRHOZ!
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SZENTSÉGEK FELVÉTELE

Kisgyermekek esetén:
A keresztelő tervezett időpontja előtt egy hónappal 
a plébánián kell jelentkezni.  A szükséges adatlap 
letölthető a honlapról is. A keresztelésre felkészítő 
személyes beszélgetésre időpont-egyeztetés alapján 
kerül sor.

KERESZTSÉG

6-18 évesek esetén:
A keresztelés előtt a gyerekek legalább egy évig hit-
tanra járnak. Az oktatást követően egy vasárnapi 
ünnepi szentmisén kereszteljük meg őket.

Felnőtt korban:
A keresztségre való felkészítés 
katekumenátus keretében törté-
nik. Jelentkezni a plébánián lehet.

Gyermekek esetén:
Az elsőáldozásban azokat a 
gyermekeket tudjuk részesí-
teni, akik plébániánkon hit-
tanra jártak. A nagyobb gye-
rekek saját korosztályos cso-
portjuk keretében készülhetnek fel az első 
szentáldozásra.

Felnőtt korban:
Felnőttek keresztségre, elsőáldozásra, illetve 
bérmálásra való felkészítése a katekumen cso-
port keretében történik.

ELSŐÁLDOZÁS
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AZ EUCHARISZTIA VÉTELE

Az Oltáriszent-
séget katoli-
kus hívek vehe-
tik magukhoz. 

Szentáldozáshoz mindig tiszta szívvel és teljes oda-
adással (a „kegyelem állapotában”) járulunk, ezért ha 
szükséges, előbb a szentgyónásban tisztítjuk meg 
szívünket. Fontos, hogy méltó és bensőséges talál-
kozás legyen ez az egész közösség számára.

Kétféle módon vehetjük magunkhoz az Úr Testét: 
kézbe áldozással, vagy a nyelvünkre téve. Minden-
ki maga döntheti el, melyik a kedvesebb számára, de 
mindenképp fontos, hogy kellő tisztelettel és fi gye-
lemmel tegyük.

Már az első századokból fennmaradtak olyan iratok, 
amelyek leírják, hogy milyen módon és milyen lel-
külettel vegyük magunkhoz az Oltáriszentséget. Bal 
kezünkből bölcsőt formálva, jobb kezünkkel alátámasztva, 
nyitott szívünket jelképezve nyújtsuk, jól láthatóan, mell-
magasságban az áldoztató felé. Nyitott tenyerünk jel-
zi egész életünk odaadását és a Jézus után vágyó-
dó szívünket.

A Szentség vételekor hangos Ámen-t válaszolunk 
(Úgy van), majd jobb kezünkkel vesszük magunkhoz az 
Oltáriszentséget. A Szentséget nem vihetjük helyünk-
re, hanem átnyújtása után, azonnal vegyük magunk-
hoz, csak ezután lépjünk oldalt vagy induljunk a pa-
dok felé.
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BÉRMÁLKOZÁS

A nyelvre való  áldozáskor is ügyeljünk a méltó vé-
telre: az Ámen-t hangosan kimondva, majd szánkat ki-
nyitva, nyelvünket a szükséges mértékig kinyújtva ál-
dozzunk.

Az áldozás után oldalra félrelépve, a következő 
áldozónak helyet engedve indulunk helyünkre. A 
fi gyelmesség az Úr Jézus és az egymás iránti szeretet 
jele. Ez tegye szentáldozásunkat és ünneplésünket 
széppé.

Nem áldozhatnak azok, akik súlyos bűn – a tíz pa-
rancs tudva és akarva történő megszegésének – ál-
lapotában vannak, és akiknek életközösségük nem 
szentségi házasság.

Katolikus Egyházunkban nem megengedett az Eu-
charisztia vétele protestáns vagy nem keresztény 
testvéreink számára. Abban az esetben, ha valaki a 
protestáns közösségben járult úrvacsorához vagy 
konfi rmált, de katolikusként gyakorolja a vallását és 
ezért áldozni szeretne, szükséges a hitvallás letétele 
és a hitegység kinyilvánítása.

A bérmálás a szeretet köteléke, pe-
csétje, amellyel Isten magához kap-
csol bennünket, vagyis kiárasztja 
szívünkbe Lelkét. A szeretetnek ez 
a tapasztalata ad erőt, hogy életünket egészen 
Istennek szenteljük, azaz, hogy tudatosítsuk és 
fokozatosan elsajátítsuk a keresztény élet tartal-
mát és mélységét. Erre a felkészülés a korosz-
tályos csoport keretében, felnőttek esetében a 
katekumen csoport keretében történik.
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BETEGEK KENETE

A szentségek felvételének lehetőségéről bővebben:
http://pasaret.ofm.hu/szentsegek

„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és 
azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr 
nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és 
az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követ el, bocsána-
tot nyer.” (Jak 5,14- 15)
A szentséget minden kora vagy egészségi állapo-
ta miatt rászoruló hívő felveheti, aki fel készült erre 
(gyónás, áldozás).

A betegek kenetét egyénileg és közösségileg is fel 
lehet venni: egyénileg a lelkipásztorral történő meg-
beszélés alapján, közösségileg februárban, a betegek 
világnapján, ünnepi szentmise keretében.
A plébániánkhoz tartozó betegekhez egyeztetett 
időpontban szívesen elmegyünk, sürgős esetben, 
életveszélyben azonnal.
A haldoklók szentsége a szent útravaló, ezért kér-
jük a testvéreket, hogy gondoskodjanak a súlyos be-
tegekről, hogy ők időben tudjanak gyónni és szent-
áldozáshoz járulni. Ne halasszák a szentségeket az 
utolsó percekre!

BETEGEK ÁLDOZTATÁSA

Egyházközségünkben a templomba eljön-
ni már nem tudó betegek áldoztatását pap-
testvérek vagy erre felkészített és főpász-
tori engedéllyel rendelkező személyek vég-
zik.  Kérjük, aki szeretné, hogy beteg roko-
na vagy ismerőse gyakrabban részesülhes-
sen a szentáldozásban, jelezze a plébánián.
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HÁZASSÁGKÖTÉS

Az esküvőjüket szervezők fi -
gyelmébe ajánljuk a feren-
ces kötődésű, mennyasszonyi 
ruhákat készítő és bérbeadó 
Varga Ottóné munkásságát.
Részletek: http://vargaottone.
hu/ oldalon.

Jelentkezés a házasságkötésre:

Az egyházi házasságkötésre plébániánkon a 
házasságkötés tervezett időpontja előtt 6 hó-
nappal kell jelentkezni a plébános atyánál.

A házasságkötéshez szükséges egy új kereszt-
levél beszerzése (ez nem azonos a kereszte-
lési emléklappal!), amit azon a plébánián le-
het igényelni, ahol a házasulandókat keresztel-
ték. Amennyiben pedig a jegyesek nem a pasa-
réti plébánia területén laknak, a keresztlevelet 
el kell vinniük a területileg illetékes plébános-
hoz, aki engedélyezi a templomunkban törté-
nő házasságkötést.

A jelentkezési lap letölthető a honlapról is. Ki-
töltéséhez az alábbi adatok és dokumentumok 
szükségesek: személyes adatok (név, születé-
si hely, idő, vallás, keresztelés helye, ideje, szü-
lők neve, vallása, lakcím, telefon), tanúk ada-
tai (név, születési név, vallás, lakcím), tervezett 
időpont.
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TEMETÉS

Az egyház a gyászolók fájdalmát a méltó temetési szertar-
tás elvégzésével Krisztus örök életet adó ígéretéhez kap-
csolja. A temetéssel elhunytunkat visszaadjuk a Teremtő-
nek, megköszönve földi életét, imádkozunk üdvösségéért, 
egyben a feltámadás hitében nyugalomra helyezzük földi 
maradványait a temetőben.

(Nem helyes elhunyt szeretteink hamvait otthonunkban tárolni.)

Az elhunyt katolikus híveket a területileg illetékes plébá-
nia irodáján anyakönyvezni kell.

Az egyházi szertartás (temetés, búcsúztató) feltétele: az 
elhunyt katolikus, plébániánk területén lakott, és a hozzá-
tartozók kérjék az egyház imádságát az elhunytért. Az el-
hunytak bejelentése és a temetés egyeztetése a templom 
előterében lévő plébániai irodán történik. A plébánia el-
hunytjaiért hétfőn az esti, 18 órai szentmisében imádkozunk.

A keresztény ember számára a 
halál napja szentségi életének vé-
gén a keresztségben megkezdett új 
születés beteljesedését nyitja meg, a 
Fiúnak a Szentlélek kenete által 

hozott képmásához való végső „hasonulást”, és az Ország lakomá-
ján való részvételt – melyet az Eucharisztia elővételezett –, akkor is, 
ha még szüksége van a végső tisztulásra, hogy a menyegzői köntöst 
magára ölthesse.

Az Egyház, mely Anyaként a keresztény embert földi vándorlása so-
rán szentségileg ölében hordozta, elkíséri őt útjának végéhez, hogy át-
adja „az Atya kezébe”. Krisztusban az Atyának ajánlja kegyelme 
gyermekét, és reménnyel telve veti el a test magvát a földben, mely di-
csőségben fog föltámadni. E fölajánlást a legtökéletesebben az eucha-
risztikus áldozatban ünnepeljük. A keresztény temetés az Egyház 
liturgikus cselekménye. Az Egyház szolgálata egyrészt az elhunyttal 
való hatékony közösséget akarja kifejezni, másrészt részesíteni akar-
ja a temetésre összegyűlt közösséget e szertartásban, és hirdetni akar-
ja neki az örök életet.

(A Katolikus Egyház Katekizmusa 1682, 1684)
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PROGRAM ELŐZETES
– JELENTKEZÉSEK

Várjuk azokat a felnőtteket, akik még nem voltak 
megkeresztelve vagy elmaradt az elsőáldozás, 
bérmálás. A számukra szervezett összejövetelek 
bevezetést adnak a keresztény hitbe, az egyház 
életébe, segítenek a keresztény életmód felnőtt 
átgondolásában, értelmezésében.

Találkozási alkalmak: szerda, 19.30

Vezeti: P. Peregrin - Taczman Péter és Lea

Segítsünk ismerőseinknek, hogy eljussanak erre az alkalomra!

FELNŐTTEK KERESZTELÉSE, 
BÉRMÁLÁSA, ELSŐÁLDOZÁSA

TEMATIKUS PRÉDIKÁCIÓK

Novemberben a vasárnapi 10.00 órás szentmiséken 
tematikus prédikációk hangzanak el. A témák a 
naptári részben olvashatók.
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI HITOKTATÁS

Keresztény missziónk fontos területe lehetne, ha 
az oktatási intézményekben minél többen bekap-
csolódnának a katolikus hitoktatásba. Kérjük a test-
véreket, bátorítsák rokonaikat, ismerőseiket, hogy 
ők is a katolikus hittant válasszák, illetve a plébá-
niai hittan látogatása mellett is erre írassák be gyer-
mekeiket. Plébániánk területén több óvoda van pél-
dául, ahol eddig még nem igényelte senki se a hitta-
nos foglalkozást, kérjük, akik ezeket az intézménye-
ket látogatják, különösképpen is legyenek misszió-
sai a többi családnak!

FELNŐTT KATEKÉZIS

Összejöveteleinkre azokat a felnőtteket várjuk, akik 
– akár több évtizednyi kihagyás után is – szeretnék 
elmélyíteni, továbbgondolni azt, amit a Szentírás-
ból, az egyház tanításából megismertek, a vasárna-
pi szentmisék alkalmával hallanak. Találkozásaink al-
kalmával előadás, csoportmunka, imádság keretében 
dolgozunk fel egy-egy témát, amely jó alkalom rég-
óta bennünk élő kérdések kimondására, a válaszke-
resésre.

Találkozási alkalom: kéthetente hétfői napokon 
(szeptember 27-től), 19.30 a nagy teremben

Vezeti: P. Peregrin
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SORSTÁRSCSOPORTOK

Bánat-szelídítő

A halál közelségével, és a gyász fájdalmának terhé-
vel küzdőknek, valamint a mindennapi vesztesége-
inken való továbblépéshez szeretnénk segítséget 
nyújtani       

a sorstárscsoportjainkban.

Időpont: kéthetente szerda, 10.00-től, szeptember 
15-től
Helyszín: nagy hittanterem

Őszi lelki napok
október 19., 20. és 21-én lesznek

a  TAHI Szív Lelkiségi Központban. 

Előzetes jelentkezés szükséges:
tegzesk@hotmail.com e-mail címen vagy

06-30-462-9272 telefonszámon.

Az együttléteket segítő sorstársakkal
Tegzes Katalin S.A. nővér vezeti.

• A Virágárok Óvodában pénteken 15.30-16.00 
és 16.00-16.30 között tartjuk a foglalkozásokat. 
Hívjuk fel erre érintett ismerőseink fi gyelmét!
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„Az életet tisztelni és szeretni, védelmezni és növekedésre segíteni 
olyan feladat, melyet maga Isten bízott rá minden emberre.”

(Szent II. János Pál) 
Van napi 5 perced egy megfogant élet megmentésére?
A lelki adoptálás egy imádságos elköteleződés egy abor-
tusz által halállal fenyegetett gyermek védelmében. Ezál-
tal a gyermek lelki szülőjévé válsz. 
A lelki adoptálás Lengyelországból indult válaszként a 
Szűzanya kérésére egyik fatimai jelenésének alkalmá-
val. Azt kérte, hogy imádkozzuk a rózsafüzért, tartsunk 
bűnbánatot és engeszteljünk azokért a bűnökért, melyek 
neki leginkább fájdalmasak. A lelki adoptálás II. János Pál 
pápa áldását is megkapta.

A lelki szülőség fogadalommal kezdődik, mely szerint a 
lelki adoptáló 40 héten át minden nap elmondja a lelki 
adoptálás rövid napi imáját és egy tized rózsafüzért.

LELKI ADOPTÁLÁS

A csibekórusba hittanos lányok, a ministránsok közé fi úk 
jelentkezését várjuk, amit megtehetnek vasárnap a 10.00-
es szentmise után.

A gyermekzenekarba pedig fúvós, vonós vagy ütős hang-
szereken játszó gyermekek jelentkezését várjuk. Az ösz-
szejövetelek időpontja megtalálható a hittanórák és kö-
zösségi összejövetelek időpontjait tartalmazó táblázatban.

JELENTKEZŐKET VÁRUNK

A fogadalom és a napi ima szövege, valamint tanúság-
tételek a lelki adoptálás erejéről a
http://lelkiadoptalas.hu/ weboldalon 
találhatók.

Kezdd el ma, és töltsd le a lelki adoptá-
lás applikációt!
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Szeretnél egy kis fellendülést az imaéletedben?
Jó volna végre egy kis csönd és béke?

Szeretnél egy imádkozó közösséghez tartozni?

Ha válaszod IGEN,
csatlakozz a Pasaréti Rózsafüzér Körhöz!

Napi egy tized rózsafüzér elmondása csak pár 
percet igényel,

és egy imádkozó közösséghez tartozva sok 
kegyelem forrása!

Imádkozd ott és akkor, amikor neked jó a nap 
folyamán.

A rózsafüzér titkai felidézik vallásunk alapigazságait,
Jézus életére irányítják fi gyelmünket,
segítenek közelebb kerülni Hozzá.

A közös ima megerősít, hordoz, erőt és küldetést ad.
Jelentkezz a pasarozsa@gmail.com címen.

Szeretettel várjuk minden imádságos lelkületű 
testvér jelentkezését, különösen gyerekekét és 

fi atalokét!

„Ahol az Isten az irgalmasság cse-
lekedeteire talál, ott saját jóságának 
képmását ismeri fel” – tanítja Nagy 
Szent Leó pápa. A nagyböjt annak 
az ideje, amikor az Atya jóságá-
nak képmását egy konkrét, történel-
mi személy, Krisztus szenvedésében 
fedezzük fel. Vele időzünk, mert velünk művelt ir-
galma, példája nyomán késztetést, bátorítást kapunk 
arra, hogy mi is az Atya jóságának képmásaivá vál-
junk. Így egészen más módon, de mégis csak „betelje-
sedik” a kísértő szava: Megnyílik a szemetek, és 
olyanok lesztek, mint az Isten.

(Teremtés könyve 3,5)

PASARÉTI RÓZSAFÜZÉR KÖR
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HITOKTATÁSI ÉS KATEKÉZISREND

CSOPORT NAP IDŐPONT
TEREM, 

HITOKTATÓ

Óvodások
szombat                    

(október 2-tól)
16.30    

Kis terem,
Sándor Erika

1. osztály csütörtök 16.45 - 17.30
Kis terem,

Riba Katalin

2. osztály
Fatimai 

Gyermekek
csütörtök 16.15 - 17.00

Hosszú terem, 
Dancsák Viktor

3. osztály
elsőáldozók I.

hétfő 17.00 - 18.00
Nagy terem,
Rőder Judit

3. osztály
elsőáldozók II. 

Kis Szent Teréz I.
szerda 16.15 - 17.00

Nagy terem, 
Dancsák Viktor és

fr. Quirin

3. osztály
elsőáldozók III. 
Kis Szent Teréz II.

szerda 17.15 - 18.00
Nagy terem,

Dancsák Viktor

4. osztály
Szent Teréz

hétfő 17.15 - 18.15
Alverna - Greccio,

fr. Teofi l

5. osztály 
Szent Domonkos

csütörtök  17.15 - 18.00
Hosszú terem, 
Dancsák Viktor

6. osztály
Szent Teréz anya

csütörtök 18.15 - 19.00
Hosszú terem,
Dancsák Viktor

7. osztály
Szent II. János Pál

szerda 18.15 - 19.00
Nagy terem,

Dancsák Viktor

8. osztály hétfő 17.00 - 18.00
Gubbio, Földváry 

Miklós/TeenSTAR

9-10. osztály csütörtök 17.00 - 18.00
Nagy terem,

fr. Efrém/TeenSTAR

Bérmálkozók 
Szent Pió és 
Szent Család

kedd 19.00
Alverna - Gubbio,

fr. Atanáz és
Pethes Zsófi a

Ifjúsági
Szent Ágoston                                                                              

csütörtök 19.30
Nagy terem,

fr. Mihály

Ifjúsági I.
Szent Erzsébet                  

vasárnap 20.30
Nagy terem,

Cságoly Kristóf

Ifjúsági II. 
Szent Paszkál                                                                         

hétfő 19.30
Hosszú terem,

P. Benedek
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CSOPORT NAP IDŐPONT
TEREM, 

HITOKTATÓ

Ifjúsági III.
Szent Jeanne d’Arc                          

Csütörtök 19.30
Hosszú terem,

fr. Paszkál

Szent Filoména       Csütörtök 19.00
Alverna, 
Greccio,

P. Peregrin

Örökbefogadók 
csoportja

minden hónap
3. hétfője

17.30 - 19.30
Hosszú és Kis 

terem, P. Donát

Istenszülő 
oltalmába ajánlott 

csoport
1. és 3. hétfő 19.30

Nagy terem,
P. Donát

San Damiano hétfő 19.15
Gubbio,
fr. Efrém

Családost I. 
Szedő Dénes

kedd - kéthetente 19.30
Hosszú terem, 

P. Ágoston

Családos II. Szent 
Maximilian

szerda - kéthetente             
(szeptember 15-től)

19.00
Kis terem,
P. Peregrin

Családos III. 
Agapé

kedd - kéthetente               
(szeptember 21-től)

20.00
Gubbio,

P. Peregrin

Családos IV.
Szent József

szerda - kéthetente            
(szeptember 21-től)

19.00
Kis terem,

Őry Ágnes és
P. Károly

Családos csoport 
V.

1 - 3. péntek
(októbertől)

19.30
Alverna, 
Greccio,

P. Peregrin

MÉCS I.
Szent II. János Pál 

3. péntek 19.30
Kis terem, 

Késmárkyné D. 
Mária

MÉCS II.
Szent Patrik

2. péntek 19.00
Hosszú terem, 

Szodfridt Gábor

MÉCS III. 2. péntek 19.00
Családoknál, 

Kerényiné Szűcs 
Borbála

Fiatal Szent 
Család

1. szombat 15.00
Hosszú terem, 

Skublics Gellért

Emmauszi 
tanítványok

3. péntek 19.30
Nagy terem, 

Szodtfridt Gábor

HITOKTATÁSI ÉS KATEKÉZISREND
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CSOPORT NAP IDŐPONT
TEREM, 

HITOKTATÓ

Tárt Karok 
csoport

4. péntek 19.30
Gubbio, Prevoz 

Anikó és P. Donát

Házas Ima 
Közösség

4. péntek 20.30
Alverna, Greccio,

P. Peregrin

Jézus Első 
Csodája

szerda - kéthetente 
(szeptember 15-től)

19.30
Alverna, Greccio,

P. Donát

Szőlővesszők
szerda - kéthetente 
(szeptember 22-től) 

19.00
Gubbio, László 

Károly és P. Donát

Batthyány-
Strattman 

László

csütörtök
- kéthetente

19.00
Gubbio,

Vámos Katalin

Felnőtt 
Katekézis

hétfő - kéthetente 
(szeptember 27-től) 

19.30
Alverna, Greccio,

P. Peregrin

Felnőtt 
Katekumen I.*

szerda 19.30
Hosszú terem,

P. Peregrin, Taczmann 
Péter és Lea

Felnőtt 
Katekumen II.

csütörtök - 
kéthetente

19.30
Kis terem,

Barcza Máté és
fr. Teofi l

Szent Gábriel 
imacsoport

1. csütörtök 19.45
Kápolna,

Terék Tihamér

Ferences 
Világi Rend                                                

- Assisi Szent 
Ágnes

1. és 3. szerda 15.30
Gubbio,

Torvaji László és
fr. Levente

Gyászolók 
csoportja

szerda - kéthetente 
(szeptember 15-től) 

10.00
Nagy terem, Tegzes 

Katalin nővér

Nyugdíjasok                                                              
- Szt. Anna és 
Szt. Joachim

 csütörtök - 
kéthetente

10.00
Alverna - Gubbio, 
Prevoz Jánosné és

P. Donát

Ministránsok 
Mikro (7-13)

vasárnap 9.00
Kis terem, fr. Mihály 

és Hillier Marcell

Ministránsok 
Makro (14-18)

vasárnap 9.00
Hosszú terem,

fr. Efrém és
Horváth Balázs

Csibekórus
  péntek 17.30 és

vasárnap 9.00

Nagy terem,
fr. Atanáz és

Zaránd Emese

HITOKTATÁSI ÉS KATEKÉZISREND
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• Felnőtt Katekumen I.: keresztséget, Eucharisztiát, bérmálás 
szentségét felnőtt korban kérők, hitünk iránt érdeklődők cso-
portja

• A hosszú, a nagy és a kis terem a ferences rendház portáján ke-
resztül  közelíthető meg

• Alverna, Greccio, Gubbio terem a Pasaréti Közösségi Házban
• Jelentkezés az első órák alkalmával
• A hittanórák kezdete: szeptember 27.

HITOKTATÁSI ÉS KATEKÉZISREND

CSOPORT NAP IDŐPONT
TEREM, 

HITOKTATÓ

Gyermek-
zenekar

vasárnap 9.00 és 11.00
Alverna, Greccio,

fr. Quirin és
Ménesi Gergely

Szent Antal 
Kórus

szerda 19.30
Nagy terem,
Déri András

Cserkészek szombat 9.00
Hittantermek, 

Golarits Kristóf  és 
fr. Atanáz

Mise
Éjszakai szánkózás

Forraltborozás
SÍELÉSEN 

KÍVÜL

2022.01.25.-29. Lachtal

SÍELJÜNK EGYÜTT 

IDÉN IS!

JELENTKEZÉS
WWW.ALPESICLUB.HU

INFORMÁCIÓ
SZALLASOK@ALPESICLUB.HU

061 356 3701

4 nap sízés, 4 éjszaka, Budapesttől 439 km
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BEMUTATKOZUNK

Az új Közösségi Házunk célja, 
hogy újraélessze a klubéletet vala-
mennyi korosztály életében; kulturális programok-
kal töltse meg a környéket; segítséget nyújtson a rá-
szorulóknak és nem utolsósorban tovább építse és 
erősítse a helyi keresztény közösséget. Ehhez a leg-
modernebb felszerelésekkel alakítottuk ki valameny-
nyi helyiségünket és neves szakembereket vontunk 
be a programjainkba. A kívül Bauhaus, belül mo-
dern, loft stílusú négyszintes épületben egész évben 
lehetőség nyílik terembérlésre, legyen az esküvő, cé-

ges rendezvény, konfe-
rencia, egyházi program 
vagy kisebb baráti össze-
jövetel. Az épület tetején 
teraszt alakítottunk ki, 
ahol grillezni, a kertben 
pedig csocsózni is lehet. 

A kisgyermekes délelőtti 
rendezvényeken túl társadal-
mi beszélgetős estek, vasár-
napi kávéház, pódium szín-
ház előadások, zenei kon-
certek kerültek föl a Pasaréti 
Közösségi Szalon – PAKSZ 

programjai közé, melyek az épü-
let legnagyobb, egyébként szin-
tén bérelhető, teljesen hangszi-
getelt, 160 főt befogadó termé-
ben valósulnak meg.
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A házban helyet kapott 
egy kápolna is, amely ki-
válóan alkalmas a kö-
zösségek, hittancsopor-
tok imádságára, szent-
miséjére, de ez lehet a 
keresztelők, házassági 
jubileumok helyszíne is. 

A speciális sportburkolat-
tal ellátott, 74 m2-es, tükrös 
tornatermünkben a balett- 
és kiscsoportos órák mellett 
crossfi t edzéseket és gyógy-
tornát is lehet tartani.

Szeretettel várunk az újonnan épült
Pasaréti Közösségi Házban

a Pasaréti Közösségi Szalon – PAKSZ
programjaira!

Elérhetőségek:
www.pasaretikozossegihaz.hu

info@pkh.hu
06-20-620-8176

1026 Budapest, Pasaréti út 102.
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A PASARÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

VASÁRNAPI KÁVÉHÁZ
Személyes találkozás, beszélgetés lehetősége a 
szentmise után, 2021. szeptember 5-től kezdődően 
minden vasárnap. 
Szeretettel látjuk a közösség minden tagját vasárna-
ponként a Pasaréti Közösségi Ház nagytermében és 
kertjében!
A 10.00-kor kezdődő szentmise után aprósütemé-
nyekkel és kávéval, frissítővel várunk mindenkit, aki 
szívesen beszélgetne tovább!
A kávéház 11.00-12.00 közt nyitva áll.

MONDJ TE IS EGY VERSET
Takács Bence Ervin MMA-ösztöndíjas

versmondó estje

Találkozzunk minden hónap első keddjén. Pasaréten, a 
Közösségi Házban is elkezdi versnépszerűsítő misszió-
ját a Mondj Te is egy verset kezdeményezés. Egy hely, 

ahol mindenki elmondhatja a magáét. Egy 
hely, ahol mindenki otthon érezheti magát. 
Egy hely, ahol a közösségszervező és egy-
ben megtartó erő a magyar irodalom. Egy 
hely, ahol nem csak mondjuk, hanem hall-
gatjuk is a verseket. Egy hely, ahol a versek 
mellé fi nom borok és falatok is járnak.

FOGLALKOZÁSOK GYERMEKEKNEK

– ÖSSZEFOGLALÓ

Kisebbeknek:
Kerekítő mondókás móka (0-3 év)
Csütörtök, 10.00-10.30 
A foglalkozások középpontjában az ölbeli játékok 
állnak.
Elérhetőség: Dr. Bogdán Dóra, 06-30-205-5703
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Süni zenebölcsi (fél éves kortól)
Hétfő, 10.00-10.30
Élő zene, hangszerek, mondókák, szappanbuborék, 
szülő-gyerek kötődés, közösségépítés.
Elérhetőség: Dudinszky Nóra, 06-70-452-8895

Baba-Mama tücsöktorna (0 -1,5 év)
Péntek, 10.00-11.00
A foglalkozás segít a szülés utáni regenerációban. 
Elérhetőség: Pergel Tamara, 06-30-989-6040

Csiri-Biri torna (1-3 év)
Kedd, 10.00-11.00
Játékos mozgásfejlesztő torna 1-3 éveseknek, da-
lokkal, mondókákkal, mozgásfejlesztő eszközökkel. 
Elérhetőség: Orszáczky Ildikó, 06-30-389-5500

Tücsök-zene (0-4 év)
Szerda, 10.00-11.00
Izgő-mozgó totyogóval szívből tudjuk ajánlani a 
Tücsök-zene alkalmait, ahol a szülők és gyermeke-
ik a közös játék örömét az éneklés és mondókázás 
során élhetik át.
Elérhetőség: Pergel Tamara, 06-30-989-6040

Kerekítő Manó Torna (1-4 év)
Csütörtök, 10.45-11.30
A foglalkozásokon rengeteg mozgással, Kerekí-
tő Manó bábjeleneteivel, dalokkal, mondókákkal, 
hangszerjátékkal várjuk a kedves családokat!
Elérhetőség: Dr. Bogdán Dóra, 06-30-205-5703

Pöttöm Balett (3-4,5 év)
Csütörtök, 16.00 és péntek, 16.30
Ritmusérzék fejlesztés, kreatív mozgásfejlesztés, 
izomzatfejlesztés táncelőkészítő gimnasztika segít-
ségével, talptorna, nyújtás.
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-70-554-4170

Óvodás balett kezdőknek, haladóknak
Hétfő és szerda, 16.00-16.40/16.45-17.30
A balettóra keretében előkészítő gimnasztikát ta-
nulhatnak a növendékek, kis etűdök és kreatív 
mozgásos játékok színesítik az órát.
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-70-554-4170
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VarázsZene (4-10 év)
Péntek, 15.00-16.00
Varázslatos komplex zenei foglalkozások Kokas 
Klára módszere nyomán.
Elérhetőség: Németh Márta, 06-30-620-0310

Mummy and Me Clubs (3-10 hónapos; 1-3 év) 
Kedd 10.00-10.45; csütörtök, 10.00-10.45
A foglalkozásokon angol nyelvű mondókák, da-
lok és nagymozgásos játékok vannak a középpont-
ban a zene és hangszerek segítségével. A már moz-
gásban levő babák és anyukáik számára ajánljuk, 
ahol egyedülálló lehetőség adódik a közös játék-
ra, szórakozásra és társalgásra anyanyelvű tanár ve-
zetésével.
Elérhetőség: Kavalecz Bernadett, 06-70-740-9089

Nagyobbaknak:
Klasszikus balett kisiskolásoknak
Hétfő és szerda, 17.30-18.30
Az órán balett előkészítő gimnasztikát, 
balett rúdgyakorlatokat, forgásokat, 
ugrásokat, koreográfi ákat lehet tanulni.
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-
70-55-44170

Művészi jazztánc felsősöknek
Kedd, 17.00-18.00; csütörtök 16.30-17.45
Jazztánc órán megtanuljuk a testünket 
egészségesen, logikusan fejleszteni, tanítani. 
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-70-55-44170

Látványtánc (7-12 év)
Péntek, 17.00-18.00
A látványtáncot a ritmikus gimnasztika alapokon, 
a jazz, a modern, a kortárstánc és a balett elemein 
kívül, a látványelemek teszik különlegessé. 
Elérhetőség: Tóth Merci, 06-70-340-4195
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Művészi jazztánc középiskolásoknak és 
felnőtteknek 
Kedd, 15.30-17.00; péntek 15.00-16.30
Tánctechnika, középgyakorlatok és forgások 
megtanulása.
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-70-554-4170

Lili Suli (5-15 év)
Szombat, 14.00-16.45 
Fantázia-kreativitás, személyiségfejlesztés, beszéd, 
szín-JÁTÉK, gyönyörű környezet, jó hangulat, 
offl ine program! (korcsoport szerint változó 
idősávban)
Bővebb információk: www.lilisuli.hu

KidsCastle FUN Academy (5-10 év)
Szombat, 9.30-12.00 és 13.00-15.30
„Wake up! Shake up!” foglalkozások része a tánc 
és különböző sportos játékok, amelyek aktív 
nyelvhasználat mellett a gyermekek életkori 
sajátosságait és mozgásigényét is fi gyelembe veszik.
„ It’s Tea Time!” foglalkozások a mesék világába 
repítik a KidsCastle Fun Academy kisgyermekeit. 
Elérhetőség: Kavalecz Bernadett, 06-70-740-9089

Smart Start Komplex Tanulás program (10-14 év) 
25 órás komplex tanulásfejlesztés (4x5 óra tantermi 
személyes oktatás + 5 óra online mentorálás) 
a tanulással kapcsolatos motiváció csökkenés 
vagy hiány leküzdésére, a gyerek önismeretének 
és önbizalmának fejlesztésére, sokféle tanulási 
módszer, technika gyakorlati elsajátítására, a 
tanulás folyamatának megszervezésére, a hatékony 
időgazdálkodás kialakítására. 
Elérhetőség: Péter Kata, 06-20-980-7709

További információk a pasaretikozossegihaz.
hu weboldalon találhatóak. 
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TORNAÓRÁK ÉS TÁNCFOGLALKOZÁSOK

FELNŐTTEKNEK

Gerinctréning
Szerda, 15.00-16.00
Tartásrestaurálás 50 alatt és felett a testi-lel-
ki kiegyensúlyozottságért, erősítő blokkokkal, 
állóképességnövelő szakaszokkal, majd nyújtással. 
Elérhetőség: Kárai Zita, 06-20-539-2401

Szenior kondicionáló gyógytorna
Hétfő és szerda, 10.00-11.00
Korosztályól és nemtől függetlenül látogatható 
erősítő, kondicionáló torna zenei aláfestéssel.
Elérhetőség: Túri Vera, 06-20-775-3475

Szenior örömtánc
Péntek, 11.00-12.00
Változatos zene, többféle táncforma (körtánc, sor-
tánc, páros tánc, blokk(egyéni) tánc, ülő tánc) kerül 
elő egy foglalkozáson.
Elérhetőség: Schróth Ágnes, 06-30-412-6890

Felnőtt társastánc tanfolyam
Kedd, 18.00-19.00
Latin-amerikai, standard táncok és divattáncok 
alaplépéseire épülő rövid koreográfi ák sajátíthatóak 
el a tanfolyam során: cha-cha-cha, rumba, jive, an-
golkeringő, bécsi keringő, tangó és mambó.
Elérhetőség: Szandányi Szabolcs, 06-70-340-4195

Nia torna
Szerda, 18.30-19,30; péntek, 18.00-19.00
A Nia Technika (Neuromuscular Integrative 
Action) egy tánc alapú mozgásprogram, ahol az 
idegrendszer, a légző- és keringési rendszer moz-
gással történő harmonizálá-
sa történik.
Elérhetőség: Zucker-Fenyő 
Edit, 06-70-333-4915
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CSALÁDI-HÁZ
– CSALÁDPASZTORÁCÓS PROGRAMOK
A PASARÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

A Budapest Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánián 
az elmúlt években kiépült egy a családi élet egészét 
átfogó program, amely a katolikus egyház tanítása, 
azaz Krisztusba vetett hitünk alapján egyénileg és 
közösségileg, lelkipásztori és mentális eszközökkel 
szeretné segíteni különböző életszakaszukban a kö-
zösség tagjait.
Ennek a minden életszakaszra kidolgozott 
családpasztorációs programnak megfelelő infra-
strukturális bázist biztosít az újonnan épült Pasaré-
ti Közösségi Ház. 
Az előadások és személyes beszélgetések díjmente-
sek, de regisztrációhoz kötöttek.
A Miniszterelnökség és a Tempus Közalapítvány tá-
mogatásával, a 2021/22-es tanévben az alábbi prog-
ramoknak adunk otthont:

Balett gimnasztika felnőtteknek
Csütörtök, 18.00-19.30
Klasszikus zenére végzett gyakorlatokkal kikapcso-
lódunk, és képezzük a testünket:
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-70-554-4170

Művészi jazztánc középiskolásoknak és felnőtteknek
Kedd, 15.30-17.00; péntek 15.00-16.30
A moderntánc fejleszti a koordinációt, testtudatot, 
izmokat, és a gondolkodást.
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-70-554-4170
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1. Kamaszkorú és Egyedülálló fi atalok
(20-30 év közt)

• Nemzetközi szexuálpedagógiai program- 
Teenstar: Férfi -női identitás kialakítását segítő 
önismereti program kéthetente 1,5 óra (egész 
tanévben), hitoktatás keretében.

• Teenstar előadások szülőknek és pedagógusok-
nak: 2021. ősz és 2022. tavasz

• Párkapcsolat kialakítását segítő program egye-
dülálló felnőtteknek 

• „Elfogadó hely”: Életvédelmi kérdésekben 
(abortuszra készülők és azon átesettek illetve 
hozzátartozóik számára) segítségnyújtás sze-
mélyes beszélgetés keretében, Bajzák Eszter és 
Falusi Katalin mentálhigiénés szakemberekkel 
minden csütörtökön délelőtt 10.00-12.00.

2. Jegyespárok

• A hagyományos jegyesoktatáson túl, 
családpasztorációs szakemberek által vezetett 
„jegyessuli” a házasságra való felkészüléshez. 
Jegyessuli 2022. februártól- húsvétig

• Természetes családtervezés Creighton-
módszer ismertetése (termékenységi kérdések) 
két előadás, 2021. október 2. és 2022. tavasz + 
személyes kísérés (egész tanévben)

3. Házaspárok

• Segítségnyújtás a családtervezéshez, termé-
kenységi kérdések, Creighton-módszer

• „Szülő-suli” keretén belül:
 – Uzsayné Pécsi Rita neveléskutató előadás-
sorozata: 2021. szeptember 21. Okoseszközök 
okos használata, 2021. október 18. A sikeres, 
hatékony nevelés kulcsa , 2021. november 4. 
Légy azzá, aki vagy! , 2021. december 1. Apá-
nak lenni nagy lehetőség, szent feladat
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– Maróty Andrea: Jó konfl iktuskezelés = bol-
dog házasság előadás: 2021. november 22.

• Családterápia, párkapcsolati terápia. Csopor-
tos előadások, páros beszélgetések és támogató 
kisérés egész évben. Ölelj át program.

4. Elváltak

• Egyházi jogász bevonásával életvitelük rende-
zése.

• Segítségnyújtás a gyermekeit egyedül nevelő 
szülők válásban sérült gyermekei nevelési kér-
déseiben és az újrakezdésben. 2022. januártól 
júniusig 3-3 hétvége.

5. Nyugdíjasok

• Szeretteiket elvesztett megözvegyült időseknek 
gyászterapeuta bevonásával segítő programok 
és beszélgetések

• Nyugdíjasklub 2021. szeptembertől 2022. júni-
usig minden páratlan csütörtökön délelőtt. Elő-
adások, kulturális programok és vezetett séták.

Minden fenti programnak a Pasaréti Közösségi Ház 
ad helyet. Pontos időpontok és a terembeosztás te-
kintetében a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon, 
vagy a 06-20-406-3581-es számon lehet érdeklődni.
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Szeretettel hí vlak Benneteket, ha
• kapcsolatotokat egyre boldogabban é s kiegyen-

sú lyozottabban szeretné tek megé lni,
• vá gytok a bensőséges beszélgetésekre és mé lyebben 

á té lni a testi-lelki kö zelsé g örömé t, 
• gyerekeiteket harmonikus, ö rö mteli lé gkö rben 

szeretné tek nevelni, lelkileg egé szsé gesen,
• szeretné tek hatékony eszközt kapni a visszaté rő  

parttalan veszekedé sek elkerülésére. 
Ez a tré ning egymá st szerető  pá roknak van. Gyer-
tek, ha szeretné tek ú gy alakí tani a kapcsolatotokat, 
hogy a hé tkö znapok kihí vá sai kö zepette is egymá st 
erő sí tve egyre boldogabbak legyetek! A progra-
mot Dr Sue Johnson kanadai pá rkapcsolat-kutató  
pszicholó gus professzor dolgozta ki.

Bonyolult szerkezet a szí vü nk-lelkü nk, de ha megé rtjü k, 
mi mozgatja, akkor nem leszü nk kiszolgá ltatva a hirte-
len tá madt é rzé seinknek, hanem mé g a dü hü nk szelé t is 
megtanulhatjuk befogni a vitorlá nkba. Lé pjü nk ki a fala-
ink mö gü l, tanuljunk meg é rdeklő dő  fi gyelemmel tekinte-
ni egymá sra, é s ismerjü k fö l, hogy mé g a konfl iktusa-
ink mö gö tt is a kapcsoló dá s irá nti vá gyunk rejtő zik.

A tréning kis létszámmal (3-4 pár) indul. 8 egymásra épü-
lő részből áll. Mindegyik egy elméleti bevezetővel kez-
dődik, utána megnézünk egy videót, ami egy házaspár 
ugyanilyen tréningen történt beszélgetéseinek “felfedezé-
seiről, rálátásaikról” és a tréning során végbement válto-
zásaikról szól. Dr Sue Johnson a tréning kidolgozója be-
szélget velük. Ez segít ráhangolódni a saját beszélgeté-
seitekre.

ÖLELJ ÁT!
– PÁRKAPCSOLATI TRÉNING EGYMÁST 
SZERETŐ PÁROKNAK
SZEMÉLYESEN ÉS ONLINE

8+1 ré sz, csoportos elő adá sok, pá ros 
beszé lgeté sek é s tá mogató  kí sé ré s
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Ezután az adott témával kapcsolatban kaptok kérdéseket 
és feladatokat, amit kettesben, külön szobában, beszélget-
hettek át, ami közben személyes kísérésre is van lehető-
ségetek.

A 8 rész során a következő témákat járjuk körül:

• Kapcsolódásra születtünk. A tartós szerelem megér-
tése a kötődés utáni vágyunk tükrében. 

• Ha szeretjük egymást, akkor mégis miért kapunk 
össze jelentéktelennek tűnő dolgokon?

• Fájó pontjaink szerepe a veszekedéseinkben és a 
megbántódásainkban.

• Egymás együttérző megértése. Veszekedés vagy sér-
tett hallgatás után az érzelmi közelség újrateremtése.

• Hogyan kérjünk egymástól? “Ölelj át!” beszélgetés, 
a boldog egység új megtapasztalása.

• Sérelmeink feldolgozása, megbocsátása és a bizalom 
helyreállítása.

• Testileg és lelkileg is egymásra hangolt gyengéd sze-
retkezés, mint összetartó erő.

• Mit tehetünk a mindennapokban, hogy egyre öröm-
telibb és harmonikusabb legyen a kapcsolatunk?

A tré ningek tervezett idő pontjai szeptember - októ-
ber - novemberben
• intenzí v tré ning 4 vasárnap személyesen az új Pasa-

réti Közösségi Házban szeptember 26. október 10., 
31. november 14.

• 8 hé ten á t kedd, szerda vagy csütörtök esté nké nt 
20.30- 23.00 online

• 8 hé ten á t csütörtök délelőtt 8.30- 11.00 online  
• intenzí v tré ning 4 szombati napon online 10.00 

-16.00 október 2., 16., 30. november 14.
Kérlek, írjatok ha az időpontok nem megfelelőek, értesí-
telek a következő lehetőségről.
Jelentkezni é s a tová bbi ré szletekrő l é rdeklő dni lehet 
e-mailben é s telefonon:
Dr Maró ty Andrea
orvos, csalá dterapeutá ná l:
+36-20-582-4242,
maroty.andrea@gmail.com
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SZÜLŐSULIKEDD

21.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

A program ingyenes, de segítség a regisztráció a 
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

VASÁRNAPI ZENEI ESTVASÁRNAP

19.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház, nagyterem

Sasvári Sándor
és lánya, Sasvári Léna

zenei estje
Részletek és jegyvásárlás:
a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon 
vagy személyesen a PKH portán.

Uzsalyné dr.Pécsi Rita
neveléskutató előadása

Okoseszközök okos 
használata

JELENTKEZÉS AZ OKTÓBERI 
RÓZSAFÜZÉR IMÁDSÁG VEZETÉSÉRE
Kérjük a plébániai hittancsoportokat és közösségeket, 
hogy a hét folyamán a peregrin@ofm.hu címen vagy a 
közösségi ház portáján jelentkezzenek egy-egy októberi 
rózsafüzér imádság vezetésére.

VASÁRNAP

19.
AZ ISTVÁNFFY KAMARAKÓRUS 
LITURGIKUS SZOLGÁLATA

18.00

– Digitális tanév után, valamilyen előtt

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom
Antoine Brumel:

Missa „À l’ombre d’ung buissonet”

SZOMBAT

25.
A VÖLGY UTCAI ÖKUMENIKUS ÉS 
A TESTVÉRKÉK ÓVODA ÉVNYITÓ 
ISTENTISZTELETE A TEMPLOMBAN

9.00
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PÓDIUMSZÍNHÁZVASÁRNAP

26.
19.00

Vecsei H. Miklós és
Szabó Balázs előadása

Szívárnyék
– Pilinszky János

két hangon

Pasaréti Közösségi Ház

Részletek és jegyvásárlás:
a  www.pasaretikozossegihaz.hu
oldalon vagy személyesen a PKH portán.

PASARÉTI CSALÁDI NAPSZOMBAT

25.
10.00-22.00

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
új helyszínen,

a Pasaréti Közösségi Házban!
Ismerd meg a PKH tevékenységét, 

programjait, foglalkozásait!
A tervezett programokból: Könyvvásár és felolvasások • 
Lámpás Műhely kézműves foglalkozása fogyatékkal élők 
közreműködésével • PKH gyermekfoglalkozásainak be-
mutatkozása • Nyílt nap a Fitness teremben, bemutat-
koznak edzőink • Jazz zenészek fellépése • Faludi Judit 
Liszt Ferenc-díjas csellóművész és társai fellépése • Hor-
váth Lili: Lili Suli színjátszó foglalkozása • Mozdulatcsi-
szoló Táncműhely balett előadása • Életvédelmi szem-
léletformálás – Keresztes Ilona • Természetes családter-
vezés – Creighton módszer • Cserkészek kitelepülése já-
tékokkal, toborzással a kertben • Bauhaus fi lmvetítés és 
előadás, vezetett séta • Takács Bence Ervin: 
Verset mondani jó! • A Pasaréti Színjátszó 
Csoport előadásai (A Muzsika hangja kon-
cert, majd Kabaré)
A Családi Napot közös népi táncházzal zár-
juk, melyre szeretettel várunk minden nép-
zenét és néptáncot szerető családot!
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OKTÓBERI
RÓZSAFÜZÉR ALKALMAK 
KÖRZETÜNK LAKÓIÉRT

1. péntek: Ábrányi Emil u., Alsó Völgy u., Avedik 
u., Balogh Ádám köz, Balogh Ádám u.

4. hétfő: Battai lépcső, Battai út, Batyu u., Bimbó 
köz, Bimbó út

5. kedd: Branyiszkó u., Cirok u., Csalán köz., 
Csalán út, Csévi u., Csibor u.

6. szerda: Csopaki u., Ditró u., Endrődi köz, 
Endrődi Sándor u., Fenyves lejtő

7. csütörtök: Fenyves lépcső, Fenyves u., Fullánk 
u., Gábor Áron u.

8. péntek: Gárdonyi Géza u., Glück Frigyes út, 
Görgényi út, Guyon köz, Guyon Richárd u.

1-31.
20.30

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Pünkösd hajnalán Mária is ott volt az evangelizáció kezde-
ténél, a Szentlélek sugallatára. Ő legyen vezércsillaga a min-
dig megújuló evangelizációnak, amelyet az egyháznak kell, 
Ura parancsához hűségesen, előrevinnie és betöltenie ezek-
ben a nehéz, de reményteljes időkben is!

(Szent VI. Pál pápa)

Ebben az évben az októberi rózsafüzért a plébáni-
ánk területén élő nem hívőkért ajánljuk fel. Az ut-
cákat, amelyek egyházközségünkhöz tartoznak, be-
soroltuk a hónap egy-egy napjára. Jöjjünk el leg-
alább akkor a közös imádságra, amikor a rózsa-
füzért környékünk lakóiért ajánlják fel! Ezzel az 
imádságfüzérrel vigyük oda a Szent Szűz elé azo-
kat, akikhez küldetésünk szól a hit továbbadásában.
• Rózsafüzér a hónap hétköznapjain

(elmarad: 14-én)
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11. hétfő: Gyergyó u., Hankóczy Jenő u., 
Harangvirág u., Hargita u., Házmán u., Hegyi u.

12. kedd: Heinrich István u., Herman Ottó út, 
Hidász u., Hiúz u., Hűvösvölgyi út, Júlia u., 

13. szerda: Kapy u., Karabély u., Kelemen L. u., 
Keselyű út, Keskeny u.

15. péntek: Kondor út, Kondorkert u., Közép út, 
Krecsányi u., Küküllő u., Látóhegyi út

18. hétfő: Lepke köz, Lepke u., Lórántffy 
Zsuzsanna lépcső, Lórántffy Zsuzsanna út, Lotz 
Károly u. 

19. kedd: Lupény u., Madár u., Majális u., Modori 
u., Nagy Lajos tér, Nagyajtai u.

20. szerda: Nagybányai lépcső, Nagybányai út, 
Napraforgó köz, Napraforgó u., Napvirág u., 
Nyéki út

21. csütörtök: Orló u., Orsó u., Ötvös János u., 
Páfrány u., Páfránykert u., Páfrányliget u., Pasaréti köz

22. péntek: Pasaréti tér, Pasaréti út, Pázsit u., 
Prímás u., Radna u., Rédey u., Riadó u., Ruszti út, 
Rügy u., Sodrás u.

25. hétfő:  Sövény u., Szalonka út, Szalonkales u., 
Széphalom u., Széplak u., Szerb Antal u., Szilágyi 
Erzsébet fasor, Szilfa u.

26. kedd:   Szipka u., Torockó köz, Torockó tér, 
Torockó u., Tömörkény u., Törökvész út

27. szerda:  Trombitás út, Tüske u., Utas u., 
Vadaskert u., Vadorzó u., Vadrózsa u.

28. csütörtök:  Versec sor, Verseghy Ferenc u., Virág 
árok, Volkmann u., Völgy u., Vöröstorony lejtő,

29. péntek:  Vöröstorony lépcső, Vöröstorony u., Zilah 
u., Zuhatag sor, Zuhatag u., Zsemlye u.



OKTÓBER

42

ELSŐSZOMBATI
RÓZSAFÜZÉR

16.00-tól Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

A Pasarózsa csoport szervezésében, elmélkedések 
közbeiktatásával végezzük az elsőszombati rózsafü-
zért templomunkban, melyet papi és szerzetesi hi-
vatásokért ajánlunk fel.

SZOMBAT

2.

2.
AZ ÓVODÁSOK SZENT-
MISÉJÉNEK KEZDETE

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

SZOMBAT

• 16.30 Óvodás hittanok kezdete a 
plébániai kis teremben

• 17.00 Óvodások miséje

16.30

A ZENE VILÁGNAPJAPÉNTEK

1.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Bruno Vlahek világhírű horvát 
zongorista és zeneszerző 

zongoraestje

A rendezvény ingyenes, de korlátozott 
férőhelyünk miatt regisztráció szükséges 
a pasaretikozossegihaz.hu oldalon.
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3.
SZENT FERENC ATYÁNK
TRANZITUSA

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom17.30-tól

VASÁRNAP

• 17.30 Ünnepi zsolozsma
• 18.00 Szentmise és tranzitus,

énekel a Szent Antal Szkóla
• A szentmise után agapé a 

közösségi házban
• Október 4-én a Laudes 7.40-

kor kezdődik

VASÁRNAP

3.
AZ EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
BEFIZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Az egyházközség működésének feltételeit az 
egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek 
befi zetésére, kérjük, minden felnőtt lelkiismereti 
kötelességként tekintsen. Összegét a Püspöki Kar az 
éves nettó jövedelem 1%-ában határozta meg. Ezt 
a templom előterében is megtehetjük a szentmisék 
után vagy átutalással a OTP 11702036-20626833 
számlaszámon.

TERMÉSZETES 
CSALÁDTERVEZÉS

SZOMBAT

2.
19.00 Pasaréti Közösségi Ház

A Creighton Módszer
és a NaProTechnológia bemutatása

A program ingyenes, de segít-
ség a regisztráció a 
www.pasaretikozossegihaz.hu
oldalon.
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JELENTKEZÉS A FOLYAMATOS 
SZENTSÉGIMÁDÁSRA

IRODALMI ESTHÉTFŐ

4.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Tony – Szeressétek egymást 
és tiszteljétek atyátok 

emlékét!

Részletek és jegyvásárlás:
a www.pasaretikozossegihaz.hu olda-
lon vagy személyesen a PKH portán.

Irodalmi est a Magyar Batthyány 
Alapítvány szervezésében.
Főszerepben: Horváth Lili 
színésznő

Október 25-ével szeretnénk 
újraindítani a folyamatos 
szentségimádást, amit a felújí-
tások miatt megszakítottunk. 
Öt évvel ezelőtt a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresz-
szusra való előkészületünk-
ként indítottuk, most pedig 

annak gyümölcseként szeretnénk folytatni, miként 
erre az imamódra Ferenc pápa is buzdított budapes-
ti szentmiséje során. Kérjük a kedves testvéreket, 
hogy a plébánia portáján vagy a pasapleb@gmail.
com címen, aki csak tud, vállaljon egy-egy órát a 
hétfő-péntek 8.00-17.00-ig terjedő időszakban.
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PÉNTEK

8.
ZARÁNDOKLAT
GYŐRBE, A KÖNNYEZŐ 
SZŰZANYA KEGYKÉPÉHEZ

Szűz Mária, Magyarok Nagy-
asszonya ünnepén utunk a győ-
ri Könnyező Szűzanya képéhez vezet. A nap során 
megtekintjük a püspökvárat. Délután a magyaror-
szági barokk művészet két kiemelkedő remekmű-
vét, a bencés és a karmelita templomot keressük fel. 
Ez utóbbi helyen azt is megtapasztalhatjuk, hogy a 
Loretoi Szűzanya tiszteletének milyen emléke van 
hazánkban.
• Jelentkezés: a közösségi ház portáján vagy a 

pasapleb@gmail.com címen.

PÓDIUMSZÍNHÁZCSÜTÖRTÖK

7.
19.00 Kártyajáték

– Beck Zoltán és
Vecsei H. Miklós estje

Részletek és jegyvásárlás:
a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon
vagy személyesen a PKH portán.



OKTÓBER

46

HITÉLETI ELŐADÁSHÉTFŐ

11.
19.00 Tűnődés a jelen pontifi kátust 

alakító Szent Ferenc kép(ek)ről

dr. Bagyinszki Ágoston OFM 
előadása

Pasaréti Közösségi Ház

A program ingyenes, de segítség a re-
gisztráció a www.pasaretikozossegihaz.
hu oldalon.

Pasaréti Közösségi Ház

VASÁRNAP

10.
16.30

GÖRÖG KATOLIKUS 
SZENTMISE

Minden hónap 2. és 4. vasárnapján 16.30-
kor görög katolikus szentmisét tart Kiss 
Antal atya a Pasaréti Közösségi Ház kápol-
nájában, amelyre szeretettel várja a környé-
künkön élő keleti szertartású katolikus hí-
veket.

VASÁRNAP

10.
AZ EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
BEFIZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Az egyházközség működésének feltételeit az egy-
házi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek be-
fi zetésére, kérjük, minden felnőtt lelkiismereti kö-
telességként tekintsen. Összegét a Püspöki Kar az 
éves nettó jövedelem 1%-ában határozta meg. Ezt 
a templom előterében is megtehetjük a szentmisék 
után vagy átutalással a OTP 11702036-20626833 
számlaszámon.
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SZERDA

13.
12.00

• Szentmise a templomban min-
den hónap 13. napján 12.00 
órakor, előtte 11.30-tól a ró-
zsafüzért imádkozzuk

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

SZENTMISE SZŰZ 
MÁRIA TISZTELETÉRE

TEMPLOMUNK 
FELSZENTELÉSÉNEK 
ÉVFORDULÓJA14.

16.30-tól

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

CSÜTÖRTÖK

Hegedűs Kolos, Barsi Balázs, Halmai 
Vilmos és atyák aranymiséje

ANYÓS SULIKEDD

12.
17.00-19.30

Süttő Márta mentálhigiénés szakember és
Szikora Ildikó gyógypedagógus szervezésében

Pasaréti Közösségi Ház

A program ingyenes, de segítség a regisztráció a 
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.
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VASÁRNAP

17.
AZ ISTVÁNFFY KAMARAKÓRUS 
LITURGIKUS SZOLGÁLATA

18.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Nicolas Gombert:
Missa „Quam pulchra es”

VASÁRNAP

17.
AZ EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
BEFIZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Az egyházközség működésének feltételeit az egy-
házi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek be-
fi zetésére, kérjük, minden felnőtt lelkiismereti kö-
telességként tekintsen. Összegét a Püspöki Kar az 
éves nettó jövedelem 1%-ában határozta meg. Ezt 
a templom előterében is megtehetjük a szentmisék 
után vagy átutalással a OTP 11702036-20626833 
számlaszámon.

Rendtársaink 1971-ben történt felszentelésük után 
hosszabb-rövidebb ideig lelkipásztorként működ-
tek templomunkban, ezért is hívtuk meg őket, hogy 
a pasaréti templom felszentelésének évfordulóján 
együtt ünnepeljünk. Szeretettel várjuk az aranymi-
sére mindazokat, akiket gazdagított Kolos, Balázs 
ésVilmos atya szolgálata istenkapcsolatukban, em-
berségükben.
Program:
• 16.30 Barsi Balázs: Hogyan születik egy prédi-

káció, elmélkedés? – Balázs atyát Barcza Máté 
diakónus kérdezi igehirdetői szolgálatáról.

• 18.00 Ünnepi szentmise, énekel a Tau Szkóla
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SZÜLŐSULIHÉTFŐ

18.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Az érzelmi intelligencia

A program ingyenes, de regisztráció ajánlott a
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

Uzsalyné dr.Pécsi Rita neveléskutató előadása

HANGVERSENYKEDD

19.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Bogányi Gergely exkluzív zongoraestje 

Részletek és jegyvásárlás:
a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon
vagy személyesen a PKH portán.

Limitált férőhellyel, exkluzív szóló koncertet ad 
Bogányi Gergely a Pasaréti Közösségi Ház nagy-
termében!

November folyamán minden reggeli szentmisét 
elhunytjainkért ajánlunk fel. A templombejáratnál 
találjuk a borítékokat, amelyekbe elhelyezhetjük 
elhunytjaink neveit és a szentmisére szánt 
adományokat, amelyet azután adjunk le a portán 
vagy a sekrestyében.

FELAJÁNLÁS
ELHUNYTJAINKÉRT
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24.
FELÚJÍTOTT ÉPÜLETEINK
MEGÁLDÁSA

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom,
Pasaréti Közösségi Ház

VASÁRNAP

• A 10.00-es szentmisén ke-
rül sor a felújított temp-
lom, plébániarész és közössé-
gi ház megáldására. A liturgi-
át vezeti: Erdő Péter bíboros, 
esztergom-budapesti érsek.

• Közreműködik a Csibekórus, a Tau Szkóla és a 
Szent Antal kórus.

• A szentmise után avatóünnepség és agapé a kö-
zösségi ház nagytermében és kertjében.

10.00

HITÉLETI ELŐADÁSHÉTFŐ

25.
19.00

Ferencesek
szerte a világban

Berhidai Piusz OFM előadása

Pasaréti Közösségi Ház

Az előadás ingyenes, de segítséget jelent a regisztrá-
ció a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

FILMKLUBCSÜTÖRTÖK

28.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Indul
a Sárosi Attila Filmklub!
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31.
TEMATIKUS PRÉDIKÁCIÓK
A VÉGSŐ DOLGOKRÓL

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

VASÁRNAP

Az igehirdetésben kevésszer kerülnek elő a végső 
dolgokról szóló kérdések, amelyek sokakat foglal-
koztatnak, „megzavarnak”, ugyanakkor elválasztha-
tatlanok hitünk lényegétől. Ezekre fi gyelünk négy 
vasárnapon át a 10.00-es szentmiséken.

10.00
A végítélet

PÉNTEK

29.
PLÉBÁNIAI
BŰNBÁNATI ESTE

Pasaréti Páduai Szent 
Antal Templom

18.30

• 18.30 Katekézis, gyónási lehetőség
• A rózsafüzér-hónap lezárása a do-

monkos nővérek vezetésével

Részletek a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

Októbertől kezdődően minden hónap utolsó 
csütörtöki napján tematikus fi lmvetítés indul a 
Filmklub keretén belül. A vetítéseken való részvétel 
tagdíjhoz kötött, amely tartalmazza a fi lm vetítését, a 
szakértő vezetésével történő beszélgetést, elemzést 
és a popcornt.

31.
GYŰJTÉS
A MISSZIÓK JAVÁRA

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

VASÁRNAP

A szentmisék perselyadományait a világegyház 
hirdető munkájának támogatására továbbítjuk.
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MINDENSZENTEK 
ÜNNEPE

HÉTFŐ

1. Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

 Vasárnapi miserend
(miselátogatási kötelezettség!)

 18.00 A szentmise után imádság 
a megholtakért a Pasaréti téren lévő 
Szűzanya-szobornál.

HALOTTAK NAPJA

2. Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

KEDD

MEGEMLÉKEZÉS A 
HÁROM FERENCES REND 
ELHUNYTJAIRÓL3.

18.00
Pasaréti Páduai Szent Antal 
Templom

SZERDA

• 18.00 Szentmise a pasaréti rendház 
elhunyt tagjaiért, halotti vesperás

• Szentmisék 7.00, 12.00, 18.00 órakor
• 17.15 Rózsafüzér a megholtakért

November folyamán minden reggeli szentmisét 
elhunytjainkért ajánlunk fel. A templombejáratnál 
találjuk a borítékokat, amelyekbe elhelyezhetjük 
elhunytjaink neveit és a szentmisére szánt 
adományokat, amelyet azután adjunk le a portán 
vagy a sekrestyében.

FELAJÁNLÁS ELHUNYTJAINKÉRT
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ELSŐSZOMBATI
RÓZSAFÜZÉR

16.00-tól Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

A Pasarózsa csoport szervezésében, el-
mélkedések közbeiktatásával végezzük 
az elsőszombati rózsafüzért templo-
munkban, melyet a tisztítótűzben szen-
vedő lelkekért ajánlunk fel.

SZOMBAT

6.

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

SZÜLŐSULICSÜTÖRTÖK

4.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Légy azzá, aki vagy!
– Krízisek és lehetőségek a 
felnőtt kor életszakaszaiban

Az előadás ingyenes, de segítséget jelent
a regisztráció  a www.pasaretikozossegihaz.hu 
oldalon.

Uzsalyné dr.Pécsi Rita neveléskutató 
előadása

POGÁCSACSOMAG
KÁRPÁTALJA 
SZEGÉNYEINEK

Minden évben nagy segítség a kárpátaljai szegé-
nyeknek egyházközségünk adománya, amiből rend-
társaink gyógyszert, tüzelőt vásárolnak számukra a 
téli időre. A Pasaréti Karitász önkéntesei pogácsa-
csomagokat osztanak a szentmisék után, amelyért 
adományt kérünk, az így összegyűlt összeget pedig 
eljuttatjuk Nagyszőlősre.

VASÁRNAP

7.
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HÉTFŐ HÁZASSÁGRENDEZÉSI 
FOGADÓÓRÁK 8.

17.00-19.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia

Az egyház joggyakorlata az irgalmasság erényét 
valósítja meg, amikor a zátonyra futott 
kapcsolatok esetében a szentségi házassá-
gok érvényességét vizsgálja, és ha annak 
ellentettjéről megbizonyosodik, e kötelék-
től, valamint az ezzel járó lelkiismereti kö-
telezettségek alól mentesíti a feleket.

7.
TEMATIKUS PRÉDIKÁCIÓK
A VÉGSŐ DOLGOKRÓL

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

VASÁRNAP

Az igehirdetésben kevésszer kerülnek elő a végső 
dolgokról szóló kérdések, amelyek sokakat foglal-
koztatnak, „megzavarnak”, ugyanakkor elválasztha-
tatlanok hitünk lényegétől. Ezekre fi gyelünk négy 
vasárnapon át a 10.00-es szentmiséken.

10.00

A tisztítóhely, a szenvedő lelkek

7.
DIÁKTOBORZÓ

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom
és Pasaréti Közösségi Ház

VASÁRNAP

10.00

A 10.00-s szentmisén az Esztergomi 
Ferences Gimnázium csapata, 
ferencesek és diákok lesznek 
vendégeink, akik röviden szólnak az 
iskola életéről, majd bemutatót tartanak a közösségi 
ház hittantermében az ez iránt érdeklődő, 2022-ben 
6. és 9. osztályt kezdeni akaró fi úk számára.
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PLÉBÁNIAI FÓRUM

8.
HÉTFŐ

Eddig a rendház, a plébániai csoportok, vala-
mint a képviselőtestület tagjait kérdeztük meg 
a plébániai élet alakulásáról, meglátásaikról. A 
mai estén bárki elmondhatja ugyanerről véle-
ményét, megoszthatja vízióját.

19.00
Pasaréti Közösségi Ház,
Nagyterem

Makláry Ákos atya, egyházjogász fogadóórái en-
nek előkészítését segítik. Aki ilyen problémákkal 
küzd, jöjjön el, személyes beszélgetés keretében is-
mertesse vele történetét, és ő segít annak átgondo-
lásában, van-e lehetőség semmisségi per elindításá-
ra, ismerteti, miként zajlik ennek folyamata.

Időpontkérés: pasapleb@gmail.com

ANYÓS SULIKEDD

9.
17.00-19.30

Süttő Márta mentálhigiénés 
szakember és Szikora Ildikó 
gyógypedagógus szervezésében

Pasaréti Közösségi Ház

A program ingyenes, de segítség a regisztráció a 
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

KONCERTCSÜTÖRTÖK

11.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Jazzation: Circlesongs 

Részletek és jegyvásárlás:
a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon
vagy személyesen a PKH portán.

Interaktív a cappella koncert.
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SZOMBAT

13.
12.00

• Szentmise a templomban minden hónap 13. 
napján 12.00 órakor, előtte 11.30-tól a rózsa-
füzért imádkozzuk

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

SZENTMISE SZŰZ 
MÁRIA TISZTELETÉRE

SZÜLŐSULIPÉNTEK

12. Pasaréti Közösségi Ház

TeenSTAR: Túlélni vagy 
megélni a kamaszkort!? 

A program  ingyenes, de segítséget jelent a regiszt-
ráció  a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

Felnőtteknek gyerekekről, fi atalokról a TeenSTAR 
személyiségfejlesztő és szexuálpedagógiai program 
szemléletével.

JÓTÉKONYSÁGI ESTSZOMBAT

13.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Szent Márton napi jótékonysági 
vacsora a covid-árvák megsegítésére

Részletek a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

19.00
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14.
TEMATIKUS PRÉDIKÁCIÓK
A VÉGSŐ DOLGOKRÓL

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

VASÁRNAP

Az igehirdetésben kevésszer kerülnek elő a végső 
dolgokról szóló kérdések, amelyek sokakat foglal-
koztatnak, „megzavarnak”, ugyanakkor elválasztha-
tatlanok hitünk lényegétől. Ezekre fi gyelünk négy 
vasárnapon át a 10.00-es szentmiséken.

10.00

A kárhozat

HITÉLETI ELŐADÁSHÉTFŐ

15.
19.00

Ferences lelkiségi kurzus 

Jackánics Fülöp OFM előadása

Pasaréti Közösségi Ház

Az előadás ingyenes, de segítséget jelent a re-
gisztráció a www.pasaretikozossegihaz.hu ol-
dalon.

PÉNTEK

19.
18.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

SZENT ERZSÉBET
ÜNNEPE

Egyházközségünkben a Gondo-
zási Központ, a karitászcsoport 
és a Korányi Kórház beteglátoga-
tói fogják össze az egyház magukra 
maradottakról, rászorulókról való 
gondoskodását. Értük adunk hálát, 
és imádkozunk gondozottjaikért.
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VASÁRNAP

21.
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

KRISZTUS KIRÁLY 
ÜNNEPE

• Gyűjtés a magyar egyház karitász-tevékenysé-
gének támogatására

21.
TEMATIKUS PRÉDIKÁCIÓK
A VÉGSŐ DOLGOKRÓL
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

VASÁRNAP

Az igehirdetésben kevésszer kerülnek elő a végső 
dolgokról szóló kérdések, amelyek sokakat foglal-
koztatnak, „megzavarnak”, ugyanakkor elválasztha-
tatlanok hitünk lényegétől. Ezekre fi gyelünk négy 
vasárnapon át a 10.00-es szentmiséken.

10.00
A mennyország

SZOMBAT

20.
17.00-18.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

KRISZTUS KIRÁLY 
VASÁRNAPJÁNAK ELŐESTÉJE

• 17.00 - 18.00 Szentségimádás
Az Eucharisztikus Kongresszusra való 
előkészület során alakult ki az a szép ha-
gyomány, hogy ezen az estén közössé-
gileg is az Úrjézus Szent Szívének ajánl-
juk magunkat, és előtte időzünk. Ennek 
folytatása a mai esemény, a litánia, a zsolozsma, a 
csendes imádság.

VASÁRNAP

17.
AZ ISTVÁNFFY KAMARAKÓRUS 
LITURGIKUS SZOLGÁLATA

18.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Templom
Nicolas Gombert:

Missa „Beati omnes”
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HÉTFŐ HÁZASSÁGRENDEZÉSI 
FOGADÓÓRÁK 22.

17.00-19.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia

Makláry Ákos atya, egyházjogász  házasságren-
dezési fogadóóráival kapcsolatos további informá-
ciók az 50. és 51. oldalon találhatók.

Időpontkérés: pasapleb@gmail.com

SZÍNHÁZVASÁRNAP

21.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Janikovszky Éva:
A lemez két oldala (női oldal)

Részletek és jegyvásárlás:
a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon
vagy személyesen a PKH portán.

CSALÁDPASZTORÁCIÓHÉTFŐ

22.
19.00

Jó konfl iktuskezelés = Boldog házasság
dr. Maróty Andrea előadása

Pasaréti Közösségi Ház

A program ingyenes, de segítség a regisztráció a 
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

FILMKLUBCSÜTÖRTÖK

25.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Sárosi Attila Filmklub

Részletek a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.
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ADVENTI KARITÁSZ AKCIÓK

SZOMBAT

27.
EGYHÁZKÖZSÉGI 
LELKINAP

A korábbi hagyományok-
nak megfelelően közösen tart-
juk a felnőttek és a gyermekek 
lelkinapját.
• A gyerekek számára gyülekező a templomban, 

9.45-kor, velük lesznek hitoktatóik és a feren-
ces testvérek.

• A felnőttek programja 10.00-kor kezdődik a 
közösségi ház nagytermében.

• A felnőttek lelkinapját vezeti: Görföl Tibor a 
Vigilia folyóirat főszerkesztője, a mai magyar 
teológia legkiemelkedőbb laikus gondolkodója.

• A lelkinap során az elmélkedés mellett lehető-
ség lesz szentségimádásra, gyónásra, csoport-
beszélgetésre. 

• 14.30-kor megáldjuk az ádventi koszorúkat.

VASÁRNAP

28.
ADVENT
1. VASÁRNAPJA
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

 18.00 A keresztségre készülők bemutatása

Hittanosainkat arra kérjük, hogy mikuláscsomagjaikból 
egy-egy csoki ajándékozásával, vagy fogmosó felszerelés 
ajándékozásával gondoljanak azokra a kárpátaljai gyermekek-
re, akik nem számíthatnak sok ételre, apró ajándékra sem 
e tél során.  Az adományok november 28. és december 
13. között adhatók le a portán, a nyitvatartási időben.
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HÉTFŐ HÁZASSÁGRENDEZÉSI 
FOGADÓÓRÁK 29.

17.00-19.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia

HÉTFŐ

29.
RORATE MISÉK

• A laudest 6.00-kor imádkozzuk
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Ebben az időszakban állítja össze a Pasaréti Karitász 
azokat az élelmiszercsomagokat is, amelyeket a kör-
nyékbeli rászorulóknak osztunk szét. Kérjük, ha környezeté-
ben tud ilyen személyről, jelezze a portán vagy a pasaret.
karitasz@gmail.com címen. (Ehhez anyagi támogatást 
szeretettel fogadunk a Szent Antal perselyen keresztül.)
Idén is megszervezzük a cipősdoboz akciót a nehéz 
sorban élő arlói családok támogatására. Ennek részletei 
később kerülnek meghirdetésre.

Makláry Ákos atya, egyházjogász  házasságren-
dezési fogadóóráival kapcsolatos további informá-
ciók az 50. és 51. oldalon találhatók.
Időpontkérés: pasapleb@gmail.com

HITÉLETI ELŐADÁSHÉTFŐ

29.
19.00

Szent Ferenc és Szent Bonaventura:
A „természet könyvéről”

Balázs Jeromos OFM előadása

Pasaréti Közösségi Ház

Az előadás ingyenes, de segítség a regisztráció a 
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

• Rorate misék – vasárnap kivé-
telével – advent minden napján 
6.30-tól, majd agapé a hittan-
termekben
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ELSŐSZOMBATI
RÓZSAFÜZÉR

16.00-tól Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

SZOMBAT

4.

SZERDA

1.
GYERMEKEK
A GYERMEKEKÉRT
Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia

• December 13-ig csoki, fogmosó felszerelés 
gyűjtése a kárpátaljai gyermekek részére

SZÜLŐSULISZERDA

1.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Apának lenni nagy lehetőség,
szent feladat

Az előadás ingyenes, de regisztráció ajánlott a
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

Uzsalyné dr.Pécsi Rita neveléskutató előadása

KONCERTCSÜTÖRTÖK

2.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Stark János Mátyás és
Ránki Fülöp szonátaestje

Részletek és jegyvásárlás:
a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon
vagy személyesen a PKH portán.
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A Pasarózsa csoport szervezésében, elmélkedések 
közbeiktatásával végezzük az elsőszombati rózsafü-
zért templomunkban, melyet a gyermeket várókért 
ajánlunk fel.

VASÁRNAP ADOMÁNYGYŰJTÉS

5. Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

A Csak Egyet hajléktalanokat segítő alapít-
vány gyűjt adományokat a szentmisék után 
intézményeik fenntartására.

ADVENTI VÁSÁRVASÁRNAP

5.
10.00-14.00

Pasaréti Közösségi Ház

Hitéleti és jótékony célú ajándékok 
vására karácsonyra

Részletek: a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon
vagy személyesen a PKH portán.

SZÍNHÁZVASÁRNAP

5.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Janikovszky Éva:
A lemez két oldala (férfi  oldal)

Részletek és jegyvásárlás:
a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon
vagy személyesen a PKH portán.
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Assisi Szent Ferenc írásai – Számtalan írás 
született Assisi Szent Ferencről az évszázadok 
során, és sokan megrajzolták alakját. Miközben 
őt magát sokan ismerni vélik, a közvetlenül tőle 
származó írásokat – imádságokat, leveleket, 
életszabályokat – már sokkal kevesebben. 
A kiadvány rendalapítónknak ezeket a 
műveit tartalmazza.

KÖNYVAJÁNLÓ

A portán kapható kiadványok

A könyv Assisi Szent Fe-
renc izgalmas és csodálatos 
történetét meséli el.

Kiss István (1733-1798) ferences szer-
zetes szentföldi szolgálatának feljegyzései 
alapján írt naplója színes, eleven, lelki és er-
kölcsi tanulságokkal

A ferences imádság bevezetőjében 
írja a szerző, Ilia Delio: „A ferences 
imádság kontemplatív és kozmikus. 
Arra ösztönzi az embert, hogy a 
világon mindenütt megtalálja Istent.”

Mindszenty, Tomek, Barankovics
- Arcvonások és fordulópontok
a keleti politika világában. Kálmán 
Peregrin OFM írásában Tomek Vin-
ce piarista generális feljegyzései adják 
e kötet vezérfonalát Mindszenty József  

bíboros és Barankovics István tevékenységének ke-
vésbé ismert részleteiről is.
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Jézus Barátai – Bethlenfalvy Gábor 
írásában tizenkét jól ismert bibliai sze-
mélyiség gondolataiba, kételyeibe és 
erényeibe élhetik bele magukat a gyer-
mekek vagy a nekik felolvasók. A kö-
tetet Kállai Nagy Krisztina illusztrálta.

Szerette az Egyházat – Portré Ozsvári 
Csabáról. „Csaba hivatása és szenvedélye a 
szépség volt, amiben Istent a legmélyebben 
megtalálta, és őt kifejezésre akarta juttatni. Ha 
egy kereszten dolgozott, fontos volt számára, 
hogy Jézus szép legyen, hogy az ő megsebzett 
testét és arcát az embereknek 
szépnek mutassa.”

(Gertrúd-Mária Erhard nővér)
Ő az – Madassery Benvin Sebastian 
SVD atya kiváló keresztény spirituá-
lis íróként utazásra hív, és segíti azokat, 
akik nyitott szívvel olvassák sorait.

Templom és közösség 250 éve – Az or-
szágúti ferences templom felszentelésének 
250. évfordulójára összeállíott könyvben a 
templom, a plébánia és a kör-
nyéken élő hívek közösségének 
múltjáról és a jelenéről olvas-
hatunk.

Kaptam egy világot – Zsákai Piroska 
emlékezései az ’50-es évek megpróbál-
tatásairól.

Bevezetés a vallástudományba
– Miért hasznos egy szekularizált közegben 
élő keresztény számára a vallási sokféleség nyi-
tottabb, széles látószögű áttekintése? James C. 
Livingston szerint ez ráébreszthet minket arra, 
hogy valójában az ember természetéhez tarto-
zik a vallási tudat; hogy kultúráinknak vallási 
gyökérzete van; hogy ma a hitelességhez nélkü-

lözhetetlen hitünket és életfi lozófi ánkat tágabb összefüg-
gésbe helyezni.
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Az egyházközség működésének feltételeit az egy-
házi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek be-
fi zetése minden jövedelemmel rendelkező felnőtt 
lelkiismereti kötelessége. Összegére a Püspöki Kar 
iránymutatása az éves nettó jövedelem 1%-át java-
solja kereső személyenként. A befi zetésre lehetőség 
van a plébániai irodában, csekken, átutalással.
Bővebb információ a plébánia honlapján található.
A plébánia számlaszáma: 
OTP 11702036-20626833 (banki átutalásnál a befi -
zetés jogcímét is kérjük megjelölni)
A plébánia adószáma: 19719201-1-41
Hagyományaink szerint az egyházi hozzájárulást 
márciusban a szombat esti és a vasárnapi szentmi-
sék után is be lehet fi zetni..

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS

KÉTSZER EGY SZÁZALÉK

Egy kis fi gyelemből sok jó származik!
Kérjük, hogy a személyi jövedelemadó bevallásnál 
ne feledkezzen meg a kétszer 1%-os felajánlás mel-
lékeléséről!
Az első egy százalékra kérjük a Magyar Katolikus 
Egyházat megjelölni. Technikai szám: 0011

FERENCES ALAPÍTVÁNY

Elindult a ferences rendtartomány központi ala-
pítványa, a Ferences Alapítvány új adománygyűj-
tő honlapja, ahol lehetőségük van támogatni a rend 
országos karitatív és egyéb tevékenységeit. A hon-
lapon keresztül bankkártyával és paypal fi ókon ke-
resztül is lehet adományozni, de szintén ezen ke-
resztül sárga csekk is igényelhető a támogatáshoz. 

Bátorítjuk a kedves testvéreket, hogy látogassanak 
el a www.ferencesalapitvany.hu oldalra, ahol nyo-
mon követhetik az alapítvány munkáját.
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PLÉBÁNIÁNK ALAPÍTVÁNYAI

A második egy százalékra a következő alapítványok 
egyikét ajánljuk a megfelelő adószám megadásával.

Pasaréti Ferences Alapítvány (Pasaréti Közösségi 
Ház) adószám: 18096026-2-41

Pasaréti Ferences Egyházzenei Alapítvány adó-
szám: 18078226-1-41

További ferences alapítványokról a plébánia hon-
lapján olvashat.

PLÉBÁNIAI SZAKNÉVSOR

Ismételten nagy szeretettel ajánljuk a testvérek fi -
gyelmébe a honlapon megtalálható Plébániai Szak-
névsort, melyben a plébánia olyan hívei találhatók, 
akik szaktudásukkal szívesen állnak rendelkezésre a 
plébánia tagjai számára.

Köszönettel fogadunk további jelentkezéseket, illet-
ve ajánlásokat a honlapon megtalálható jelentkezé-
si űrlap kitöltésével.

www.pasaretiferencesek.hu/plebaniai-szaknevsor/

FERENCES MISSZIÓ

A Kárpátaljai Ferences Misszió tevékenységé-
nek támogatása: Magyarok Nagyasszonya Feren-
ces Rendtartomány – Adomány számla 11600006-
00000000-28408844 – „Kárpátalja”

A gyöngyösi Autista Segítő Központ támogatása: 
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 
– Adomány számla 11600006-00000000-28408844 
– „AAA”
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„Krisztus szeretete sürget minket!” 
Kedves Testvérek!

Immár 10 éve, hogy újjászerveződött Pasaréten a 
karitász, tovább folytatva az elődök szolgálatát. Ez 
idő alatt számtalan megkeresés érkezett hozzánk, 
és a hívek jóvoltából nagyon sok esetben tudtunk 
segítséget nyújtani, gyakorolni a szolgáló szerete-
tet a legkülönbözőbb módokon, „egy kis fényt vin-
ni oda, ahol homály uralkodik”.  Hogy rátaláljunk 
minden szükséget szenvedőre, továbbra is kérjük, 
hogy aki környezetében tud olyan személyről, aki-
nek a karitász csoport tevékenysége segítséget je-

lenthet, jelezze ezt a portán vagy a pasaret.
karitasz@gmail.com címen. Szintén ide 
várjuk azok jelentkezését is, akik szívesen 
csatlakoznának hozzánk! (Iskolai közössé-
gi szolgálatot is tudunk igazolni.)

a Pasaréti Karitász

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
GONDVISELÉS HÁZA

Gondozási Központ és Idősek Klubja
Budapest II. kerület, Szilfa u. 4.

Intézményvezető: Mészáros Ágnes
Telefon: (1) 392-5434, 06-20-236-3032

E-mail: gondviseles.haza@ferencesek.hu

Szolgáltatásainkról érdeklődni lehet:

IDŐSEK KLUBJA – Szekeres Bertold szociális 
munkatárs,telefon: (1) 376-6090, 06-20-250-3692

ÉTKEZTETÉS – Miklós Józsefné szociális asszisztens,
telefon: (1) 394-2248, 06-20-239-0968

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS – Jusztus Zsuzsa vezető 
gondozó, telefon: (1) 394-2248, 06-20-239-6920

A Gondozási Központ átmenetileg az Orsó utca 55.szám 
alá költözik a felújítás idejére, de az igénybe vevők részére 
szolgáltatásainkat továbbra is változatlanul biztosítjuk!
Érdeklődni a fenti telefonszámokon vagy e-mailben lehet.
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LELKI TÜKÖR

„SZERESD A TE URADAT, ISTENEDET TELJES SZÍVED-
BŐL, TELJES LELKEDBŐL ÉS MINDEN ERŐDBŐL”

Istent szeretni annyit jelent, hogy törekszem őt mind job-
ban megismerni,  örülök jelenlétének az imádságban, el-
mélkedésben, csendben, ünneplem őt testvéreimmel,  akik 
társaim a hit útján.

ISTEN MINDENEK FELETT
- hiszek Istenben? Mennyit számít Isten a döntéseimben, mind-
abban, amit élek?
- mire pazarlom erőimet, miben károsítom magam, érzelmi éle-
temet, biztonságomat?
- Isten ügyei a legfontosabbak számomra az életben?
- mágiára, okkult dolgokra bízom magam? Babonás vagyok?

AZ IMÁDSÁG: BENSŐSÉGES PÁRBESZÉD ISTENNEL
- csak azért imádkozom, hogy a dolgaim sikerüljenek? Mindig 
csak kérek, csak magamért?
- sem lelki élet, sem hitélet nincs imádság nélkül: mennyit és ho-
gyan imádkozom?
- csak gépiesen imádkozom? Szoktam arra gondolni, hogy egy 
élő és jelenlévő személlyel beszélgetek, aki meghallgat engem?
- ha az imádság párbeszéd, meghallom-e, amit Isten mond ne-
kem?
- gondolok-e arra, hogy Isten akar valamit tőlem, vagy csak arra 
van igényem, hogy ő megtegye az én akaratomat?
- a szentmise, a szentségek, az ünnepek, a vasárnap mind-mind 
alkalmai a lelki felfrissülésnek és lelki növekedésnek. Élek ezek-
kel a lehetőségekkel? Hogyan készülök rájuk?

A SZERETETT ISTEN, AKIT SZÁMRA VESZEK, 
AKIRŐL TANÚSÁGOT TESZEK
- tisztelem Istent, az ő Nevét, mindazt, ami hozzá tartozik: a 
szenteket, az Egyházat, papjait és munkatársait, a keresztény hívő 
közösséget?
- káromkodtam? meséltem-e olyan vicceket vagy dolgokat, ame-
lyek sértik az Istenre való szent emlékezést?
- gondolok-e arra, hogy mint keresztény és Krisztus tanítványa 
példa kellene hogy legyek mások számára?
- fölvállalom, hogy keresztény vagyok, vagy elrejtőzöm? Miért 
teszem ezt?
- az Egyházhoz tartozónak gondolom és érzem magam? Meg-
fogadom, amit pásztorai mondanak? Építeni szeretném az Egy-
házat, vagy nem vagyok jelen benne, idegen, ellenséges vagyok 
vele szemben?
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„SZERESSÉTEK EGYMÁST,
AMINT ÉN SZERETTELEK TITEKET”
Szeretni, ahogy Isten szeretett minket, olyan feladat, amit Is-
ten ruházott az emberekre. 

Az ember értékes és szent. A mellettem élő testvér nem „hó-
doltsági terület”, nem birtokolhatom őt, nem használhatom 
ki őt, nem tiporhatom el, nem alázhatom meg, nem rövidít-
hetem meg életszükségleteiben. 

Mindez ugyanis a testvér elleni bűn.  Nem elegendő csupán
az, ha nem teszek rosszat neki,  Isten arra kér, szeressem a 
testvért.  Ez azt jelenti, hogy odamegyek hozzá,  és nem én 
várok arra, hogy ő közeledjen.  A szeretet tevékeny… kreatív.

A CSALÁD: AZ ÉLET ÉS A NÖVEKEDÉS HELYE
- elfogadom és szeretem a szüleimet? tisztelem őket? 
- mennyi időt szánok a családtagjaimmal való beszélgetésre? Csa-
ládomban a párbeszéd felszínes vagy jellemzi az egymás érzései-
re, vágyaira, szükségeire való odafi gyelés?
- segítek családtagjaimnak nehéz helyzetben? Észreveszem ki-
mondatlan igényeiket is? Tiszteletben tartom érzéseiket?
- magatartásom, szavaim pozitív és elfogadó légkört teremtenek 
a családban? Konstruktív akarok lenni, vagy inkább el nem érhe-
tő vagyok, vagy agresszív, ellenséges?
- a házastársak közötti összhang, a szeretet, a felelősség, a párbe-
széd, az együttműködés a legnagyobb tanítás a gyermekek szá-
mára, amit csak adni lehet. Hogyan élem meg házasságomat?
- a házasság a személy kiteljesedésének, valamint a keresztény 
hitben való növekedés helye. Ennek érdekében fáradozom én 
is napról-napra, vagy hagyom sodródni az árral, kiszolgáltatva a 
napi történéseknek és körülményeknek?
- hogyan nevelem gyermekeimet? Szeretem, meghallgatom, ve-
zetem, javítom őket? Vagy kizárólag fi zikai és anyagi életükkel 
foglalkozom, menekülve felelősségem elől?

A SZEXUALITÁS: ÚT A KÖZÖSSÉG FELÉ - AZ ÖNÁT-
ADÁS ÚTJA
- a szexualitás személyiségünk nélkülözhetetlen része, kap-
csolataink alapvető eleme. Isten akarata és elgondolása szerin-
ti, és az Egyház hűséggel őrzi és hirdeti Isten tervét. Törekedtem 
megismerni és befogadni ezt a tervet, igyekeztem eszerint élni?
- a pornográfi a, a prostitúció áruvá, közönségessé alakítják a sze-
mélyt és az intimitást: hogyan viselkedem ezen a téren?
- a szexuális együttlét házasságon kívül megrontja Is-
tennek az emberről és a szexualitásról elgondolt tervét. Van há-
zasságon kívüli kapcsolatom? Hogyan élem meg a jegyesi kap-
csolatot vagy az „együtt járást” e tekintetben? Hűséges vagyok?
- hogyan élem meg érzelmi életemet?
- házasoknak: használok fogamzásgátló eszközöket?
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ANYAGI JAVAK: AZ EMBER SZOLGÁLATÁRA
- az Úr mondja: ne lopj. Kisajátítom más javát? Csaltam? Tisztes-
séges vagyok? Betartom a polgári törvényeket?
-ha munkaadó vagyok: igazságos vagyok az alkalmazottak kifi ze-
tésében, milyen a magatartásom velük szemben?
- ha alkalmazott vagyok: munkámat nyűgként élem
meg, vagy hivatásszerűen űzöm?
- mennyire fontos számomra a pénz, az anyagi javak? Beérem az-
zal, amim van, vagy föláldozom időmet, egész életemet a kerese-
tért? Irigy vagyok?
- szerencsejáték űzök, hazardírozom? mennyit költök?
- „A gazdag fölöslege enyhít a szegény nyomorán.”
- mutogatni a gazdagságot, tékozolni a pénzt fölösleges dolgok-
ra, megengedni magunknak bármiféle luxust nem evangéliumi 
magatartás. Hogyan viselkedem ezen a téren?
- meg tudom-e osztani javaimat azzal, akinek szüksége van rá?
- kárt tettem más javaiban és/vagy a köztulajdonban?

AZ ÉLET: JÓ, SZENT, ISTENRE BÍZOTT
- vigyáztam életemre és testi egészségemre? vigyáztam feleba-
rátom testi épségére, életére? Hogyan viselkedem vezetés köz-
ben? Gyakorlok veszélyes sportot, hobbytevékenységet? Ha a 
foglalkozásom révén mások élete rám van bízva, felelősen visel-
kedem-e?
- fogyasztottam drogot, mértéktelenül alkoholt…?
- kívántam-e bárkinek a halálát?
- a keresztény ember szereti mindenki életét és visszautasítja a ha-
lál kultúráját; abortusz, eutanázia, halálbüntetés, háború… Való-
ban ismerem ezekkel kapcsolatban az Egyház tanítását?
- az abortusz bűn egy védtelen és ártatlan személy élete ellen: 
részt vettem abortusz végrehajtásában, tanácsoltam vagy biztat-
tam bárkit is erre? Miért?

KÖZÖSSÉGBEN ÉLNI
- a keresztény ember a világosság fi a: hazudtam-e, állítottam-e 
valótlanságot, elferdítettem-e az igazságot érdekeim végett?
- a gyűlölet, a harag ellenkeznek a szeretettel: meg tudok bocsá-
tani, vagy legalább törekszem rá? Táplálok magamban bosszúvá-
gyat bárkivel kapcsolatban?
- a nyelv a kardnál is élesebb: hogyan beszélek felebarátomról?
- agresszív voltam-e beszédben, cselekedetben, magatartásom-
ban? Durva vagyok-e beszédemben?
- mennyire fontos nekem a karrierem? Hogyan gyakorlok tekin-
télyt azon személyek fölött, akik rám vannak bízva?
- azt akarom, hogy mindig nekem legyen igazam? Képes vagyok 
meghallgatni azt, aki mellettem van? Tudom értékelni azokat az 
embereket, akik velem élnek és dolgoznak? Gőgös voltam-e?

Az emberi szív megtér, ha föltekint arra, akit bűneink keresztülszúrtak!
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