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Irgalmasság Anyja, hányszor és hányszor megtapasztaltuk gyengéd 
gondoskodásodat, békét hozó jelenlétedet, mert te mindig Jézushoz, a 
Béke Fejedelméhez vezetsz minket.

A bűn nyomorúságában, kimerültségünkben és megtörtségünkben, 
a gonoszság és a háború titokzatos misztériumában, szent Édes-
anyánk, emlékeztess minket arra, hogy Isten nem hagy el bennün-
ket, hanem mindig szeretettel tekint ránk, és arra vágyakozik, hogy 
megbocsásson nekünk és felemeljen minket. Ő maga adott téged ne-
künk, és Szeplőtelen Szívedben menedéket nyújtott az Egyház és az 
egész emberiség számára. 

Ezért mi, a Te szeretett gyermekeid, hozzád jövünk, és szíved ajta-
ján zörgetünk, hiszen te minden időben fáradhatatlanul keresel és 
megtérésre hívsz minket.

Tenger csillaga, ne vesszünk el a háború viharában!

Vess véget a gyűlöletnek, csillapítsd a bosszúvágyat, taníts meg min-
ket megbocsátani!

Szabadíts meg minket a háborútól, őrizd meg a világot minden fe-
nyegetéstől!

Rózsafüzér Királynője, ébreszd fel bennünk újra a szeretet és az 
imádság iránti igényt!

Az emberi család királynője, mutasd meg az embereknek a testvé-
riség útját!

Béke Királynője, esdd ki a békét a világ számára!

Istennek Szent Anyja, aki a mi Anyánk is vagy, ünnepélyesen rád 
bízzuk magunkat, és a te Szeplőtelen Szívednek szenteljük az Egy-
házat és az egész emberiséget.

 Oltsd szívünk szomját, te „a remény áradó forrása”. Te szőtted bele 
az emberiséget Jézusba, így alakíts minket is a közösség formálóivá. 
Te jártál utunkon, vezess minket a béke ösvényein. Ámen.

(Részlet Ferenc pápa felajánló imájából)
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Plébániai iroda

Hétfő-péntek: 10.00-20.00, szombat: 8.00-19.00, 
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: 9.30-11.00 – 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
Kedd, csütörtök: 16.00-18.00
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.

A személyi jövedelemadó 2x1%-ával kapcsolatos 
információt lásd a 20. oldalon.
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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
P. Benedek
(konventmise)

P. Donát

Az új Közösségi Ház kiváló he-
lyet biztosít valamennyi korosz-
tály számára a klubélethez és a 
kulturális programokhoz, ugyanakkor építi és erő-
síti a helyi keresztény közösséget, valamint segítsé-
get nyújt a rászorulóknak. A ház kápolnája imádsá-
gok, szentmisék, keresztelők, házassági évfordulók 
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 és P. Ágoston
11.30 P. Benedek P. Károly
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. Gyónás-
ra személyesen is lehet időpontot kérni az atyáktól.
Zsolozsma: Laudes: 8.00, Vesperás: 17.30

SZOMBAT

• Szentmisék: 7.00,
18.00 - P. Benedek (előesti mise)

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

• Szentmise: 7.00, 18.00 
• Zsolozsma: Laudes: 6.30, Vesperás: 18.40
• Gyóntatás: az esti szentmisék alkalmával
• Szentségimádás: hétfő-péntek, 7.30-17.45 a Szent 

Ferenc kápolnában, amely a templombejárat fe-
lől közelíthető meg

• Közösségi szentségimádás: kedd-péntek, 19.00-19.30
a templomban (július 1. és szeptember 10. között 
szünetel)

• Betegellátás és szentmise a Korányi Kórházban 
egyeztetés szerint.
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• Vasárnapi szentmise: 11.30
• Zsolozsma hétköznap: 6.30 ( június 13-

tól 7.30); 18.40, szombaton: 18.50, va-
sárnap: 8.00 és 17.30

•  Júliusban és augusztusban a zsolozs-
mák közvetítése alkalomszerű.

ONLINE KÖZVETÍTÉS

Elérhetőség:
https://www.pasaretiferencesek.hu/elo-kozvetites/

SZENTSÉGIMÁDÁS

Templomunkban hétfőtől 
péntekig 7.30-17.45 között 
a Szent Ferenc kápolnában  
szentségimádást tartunk.

ZSOLOZSMA

A pasaréti templomban – 
a fővárosban szinte egye-
dülálló módon – lehetőség 

nyílik arra, hogy napról napra bekapcsolódjunk az anya-
szentegyház énekelt imádságába, a zsolozsmába. Azok 
a képek, mondatok, amelyek ott elhangzanak, Jézus Is-
tenről szóló beszédének is alakítói, formálói voltak, így 
amikor a zsoltárokat imádkozzuk, Jézus imaiskolájába 
járunk, Őt követjük, és az Ő emberként mondott imád-
ságának vagyunk a folytatói, megszólaltatói.

Különösképpen bátorítjuk a részvételre azokat, akik a 
vasárnap 8.30-as vagy 18.00-kor kezdődő, illetve a hét-
köznapi szentmisére jönnek, érkezzenek egy kicsit ko-
rábban vagy maradjanak még egy kis időt a templom-
ban, és végezzék szerzetesközösségünkkel együtt az is-
tendicséretnek ezt a formáját.
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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, 
illetve 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 vasárna-

pi 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 Oltáriszentsé-
get katolikus hí-
vek vehetik ma-
gukhoz. Szentál-

dozáshoz mindig tiszta szívvel és teljes odaadással 
(a „kegyelem állapotában”) járulunk, ezért ha szüksé-
ges, előbb a szentgyónásban tisztítjuk meg szívün-
ket. Fontos, hogy méltó és bensőséges találkozás le-
gyen 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

„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 június 24-én Jézus 
Szive ünnepén. A plébániánkhoz tartozó betegek-
hez 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. 
Kitöltéséhez az alábbi adatok és dokumen-
tumok szükségesek: személyes adatok (név, 
születési hely, idő, vallás, keresztelés helye, 
ideje, szülők neve, vallása, lakcím, telefon), 
tanúk adatai (név, születési név, vallás, lak-
cím), tervezett időpont.
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TEMETÉS

Az egyház a gyászolók fájdalmát a méltó temetési 
szertartás elvégzésével Krisztus örök életet adó ígé-
retéhez kapcsolja. A temetéssel elhunytunkat visz-
szaadjuk a Teremtőnek, megköszönve földi életét, 
imádkozunk üdvösségéért, egyben a feltámadás hi-
tében nyugalomra helyezzük földi maradványait a 
temetőben.

(Nem helyes elhunyt szeretteink hamvait otthonunkban tá-
rolni.)

A keresztény em-
ber számára a halál 
napja szentségi életé-
nek végén a kereszt-
ségben megkezdett új 
születés beteljesedé-
sét nyitja meg, a Fi-

únak a Szentlélek kenete által hozott képmásához való végső 
„hasonulást”, és az Ország lakomáján 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 ván-
dorlása során szentségileg ölében hordozta, elkíséri őt útjá-
nak végéhez, hogy átadja „az Atya kezébe”. Krisztusban az 
Atyának ajánlja kegyelme gyermekét, és reménnyel telve veti el 
a test magvát a földben, mely dicsőségben fog föltámadni. E föl-
ajánlást a legtökéletesebben az eucharisztikus áldozatban ün-
nepeljük. A keresztény temetés az Egyház liturgikus cselek-
ménye. Az Egyház szolgálata egyrészt az elhunyttal való ha-
tékony közösséget akarja kifejezni, másrészt részesíteni akar-
ja a temetésre összegyűlt közösséget e szertartásban, és hirdet-
ni akarja neki az örök életet.

(A Katolikus Egyház Katekizmusa 1682, 1684)

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 hoz-
zátartozók kérjék az egyház imádságát az elhunytért.
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI HITOKTATÁS

Keresztény missziónk fontos terü-
lete lehetne, ha az oktatási intézmé-
nyekben minél többen bekapcso-
lódnának a katolikus hitoktatásba. 
Kérjük a testvéreket, bátorítsák ro-
konaikat, ismerőseiket, hogy ők is 
a katolikus hittant válasszák, illetve a plébániai hit-
tan látogatása mellett is erre írassák be gyermekei-
ket. Plébániánk területén több óvoda van például, 
ahol eddig még nem igényelte senki se a hittanos 
foglalkozást, kérjük, akik ezeket az intézményeket 
látogatják, különösképpen is legyenek missziósai a 
többi családnak!

• A Virágárok Óvodában pénteken 15.30-16.00 és 
16.00-16.30 között tartjuk a foglalkozásokat. Hív-
juk fel erre érintett ismerőseink fi gyelmét!

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 
hangszereken játszó gyermekek jelentkezését vár-
juk. Az összejövetelek időpontja megtalálható a hit-

tanórák és közösségi összejö-
vetelek időpontjait tartalmazó 
táblázatban.

JELENTKEZŐKET VÁRUNK

A szentségek felvételének lehetőségéről bővebben:
www.pasaretiferencesek.hu/szentsegek/

z elhunytak bejelentése és a temetés egyeztetése a 
templom előterében lévő plébániai irodán törté-
nik. A plébánia elhunytjaiért hétfőn az esti, 18 órai 
szentmisében imádkozunk.
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CSALÁDI ÖSSZEJÖVETELEK, JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEK, BARÁTI TALÁLKOZÓK 

A PASARÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN! 

 

 

A különböző terek (Nagyterem, Kápolna, Kerthelyiség, Tetőterasz és további termek) 
számos lehetőséget kínálnak az Érdeklődők számára, legyen szó meghittebb vagy 

szélesebb körben tervezett közösségi alkalmakról egyaránt. 

 

Programjainkról, kurzusainkról, közösségi alkalmainkról és termeinkről a weboldalon 
talál bővebb információkat: www.pasaretikozossegihaz.hu 

 

Cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 102. 

Telefonszám: 06-20-620-81-76 

Email: info@pkh.hu 

 



17

PASARÉTEN

Egyre többen érdeklődnek a TeenStar kurzus iránt, 
ezért 2022-ben egy oktatóképzést is szervezünk, 
hogy minél többen el tudjanak jutni a fi atalokhoz.
Időpontok: 2022. június 17-19., július 29-31.
Helyszín: Pasaréti Közösségi Ház, Budapest 1026, 
Pasaréti út 102. (pkh.hu)
Részletek és jelentkezés a honlapon: teenstar.hu
Egyéb információk: teenstarelnokseg@gmail.com
Sótonyiné Prevoz Cecília: 06-30-434-5802
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Előzetes bejelentkezést kérünk telefonon vagy 
e-mailben.

Időpontok: 
Hétfő, 17.00-19.00, vezeti: Turjányi Katalin pszi-
choterápiásan képzett mentálhigiénés szakember,
06-30-478-5159, katalin.turjanyi@gmail.com

Szerda, 8.30-10.30, vezeti: Kigyóssy-Bózsó Andrea 
lelkigondozó, képzésben lévő pár- és családterapeuta, 
kilato@kigyossy.hu

A Kilátó egyéb helyszíneiről, csoportjairól 
(bibliodráma, gyerekdráma, művészetterápia, me-
seterápia, gyászcsoport), keresztény pár- és család-
konzultációjáról részletes információk honlapun-
kon: ferenceskilato.hu

Kövessen minket Facebookon is:
www.facebook.com/ferenceskilato

INGYENES SEGÍTŐ BESZÉLGETÉSEK
A PASARÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

A beszélgetések ingyenességét a Ferences Rendtartomány 
teszi lehetővé.

Nyári szünet a Kilátóban:

június 15-től szeptemberig
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Szeretettel hívlak Benneteket,
• ha a kisgyerekes időszak vagy a gyermekek kire-

pülése után új lendületet, mélységet akartok kap-
csolatotokba,

• ha szeretnétek előrehaladni a konfl iktuske-
zelésben,

• vagy ha gyermekeiteknek jó légkört, lelki egészsé-
get kívántok biztosítani.

A tréningek folyamatosan indulnak. Érdeklődni és 
jelentkezni lehet:
Dr. Maróty Andrea orvos, családterapeuta
06-20-582-4242, maroty.andrea@gmail.com

Ha párkapcsolati vagy gyereknevelé-
si nehézségeitek vannak, szeretettel vá-
rom érdeklődéseteket:
Dr. Maróty Andrea orvos, családtera-
peuta, 06-20-582-4242
maroty.andrea@gmail.com

PÁR- ÉS CSALÁDTERÁPIA

ÖLELJ ÁT!
Párkapcsolati tréning házaspároknak
online vagy személyesen



MÁJUS

20

MÁJUSI LITÁNIÁK

• A litániák alkalmával gyermek- és fel-
nőtt közösségeink együtt imádkoznak a 
Béke Királynőjéhez a háború borzalmá-
nak megszűnéséért, hazánk békéjéért.

• A Szűzanya-hónap ünnepélyes lezárása 
május 29-én, 19.00-kor lesz a Pasaréti té-
ren, a Madonna-szobornál, ahol a Szent 
Szűz oltalmába ajánljuk a gyermekeket, plé-
bániánk ifjúságát.

TÁRSADALMI ADÓZÁS
A személyi jövedelemadó bevallásakor a második 
1% odaítélésével kérjük, segítse a Pasaréti Közös-
ségi Ház és az Egyházzenei Alapítvány működését.
Adószámok:
• Pasaréti Ferences Alapítvány: 18096026-2-41

• Egyházzenei Alapítvány: 18078226-1-41

HITÉLETI ELŐADÁS
– A SZÓ SZIMFÓNIÁJA
– KULTÚRA, FERENCESSÉG, 
KORKÉRDÉSEK ELŐADÁSSOROZAT

HÉTFŐ

2.
19.00

Csíksomlyói ferences nemzedékek 
élete és munkássága

Pasaréti Közösségi Ház

Előadó: Mohay Tamás, az ELTE BTK 
Néprajzi Intézet igazgatója és egyete-

mi tanár
A program ingyenes, de segítséget jelent a 
regisztráció a www.pasaretikozossegihaz.
hu oldalon.
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KEDD

3.
19.00 Pasaréti Közösségi Ház

MONDJ TE IS
EGY VERSET

Takács Bence Ervin
MMA-ösztöndíjas versmondó estje

– Egy hely, ahol mindenki elmondhatja a magáét!

Minden hónap első keddjén a versmondóké a Pasaréti 
Közösségi Ház. A Mondj Te is egy verset Egyesület 
szervezésében, melynek fő célja a versmondás népszerű-

sítése, minden egyes alkalomra, mindenkit vá-
runk, aki, vagy akik szeretik a verseket, szívesen 
hallgatnak vagy mondanak verseket.
Az egyórás estek során a versmondó közösség 
tagjai egymásnak mondják el a verseket, fi nom 
Dúzsi borok társaságában.

További részletek és előzetes regisztráció:
www.pasaretikozossegihaz.hu

SZOMBATTÓL

7-13.
PLÉBÁNIAI
ZARÁNDOKLAT

PÉNTEKIG

A zarándoklaton ferences zarán-
dokhelyeinket keressük fel. Ál-
lomásaink: Assisi, Loreto, San 
Giovanni Rotondo (Pió atya sír-
ja), Manopello, Alverna.

5.
JELENTKEZÉS
AZ ISKOLÁSKORÚAK 
HITTANTÁBORAIBA

CSÜTÖRTÖK

Információk:
• Alsósok: teofi l@ferencesek.hu
• Felsősök: mihaly@ferencesek.hu
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SZOMBAT

7.
17.00 Pasaréti Közösségi Ház

IFJÚSÁGI ZENÉS 
DICSŐÍTÉS

Szeretettel várunk minden 15-25 év 
közötti fi atalt, aki szeretne elmélyülni, a 
Jóistent közösen dicsérni, vagy csak egyszerűen Jé-
zus jelenlétében egy órát eltölteni szombat délután 
a Közösségi Ház kápolnájában.

A dicsőítést vezeti: Őry-Kovács Anna, Tomcsányi 
Bori, Baráth Esztó

Mivel a kápolna férőhelye korlátozott, mindenképp 
regisztrálj a www.pasaretikozossegihaz.hu honlapon!

SZOMBAT

7.
18.00

Pasaréti Közösségi Ház

ELŐADÁS
– TERMÉKENYSÉGTUDATOS

CSALÁDTERVEZÉS

Segítség a természetes 
családtervezéshez!

A Creighton-módszer és a NaPro 
technológia bemutatása

Szeretettel várunk minden olyan fi atalt, je-
gyespárt, házaspárt, akik szeretnék jobban 
megismerni:
• a termékenységével kapcsolatos folyama-

tokat és
• a természetes családtervezés, illetve fo-

gamzásszabályozás alapjait.
A Creighton-módszer nemzetközileg elis-
mert, és orvosi háttere, a NaPro Techno-
lógia sikerrel tárja fel és gyógyítja a med-
dőség okait.
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HÚSVÉT
4. VASÁRNAPJA

VASÁRNAP

8.
• A szentmiséken a ferences növen-

dékképzés támogatására gyűjtünk.

Pasaréti Páduai
Szent Antal Templom

Az előadást követően kötetlen beszélgetésre is lehe-
tőség lesz az oktatókkal, illetve a módszer elsajátítá-
sára is egyből lehet majd jelentkezni!
Az előadás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kö-
tött a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

SZERDA

11.
19.00

Gender avagy a nemi identitás kérdése

Pasaréti Közösségi Ház

BIOETIKA
ELŐADÁS-SOROZAT 3.

• Ez döntés, választás vagy biológiai adottság?
• A 21. század etikájának és szociológiájának egyik 

legforróbb pontja. Lehet-e a genderről hideg fej-
jel beszélni?

Az előadásokat tartja: Dr. Németh Gábor iroda-
igazgató, MKPK Titkársága
Regisztráció: www.
pasaretikozossegihaz.hu

A családpasztorációs programjainkat támogatja:
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PÉNTEK

13.
12.00 Pasaréti Páduai

Szent Antal Templom

SZENTMISE SZŰZ 
MÁRIA TISZTELETÉRE

• Szentmise a templomban minden hó-
nap 13. napján 12.00 órakor, előtte 
11.30-tól a rózsafüzért imádkozzuk.

GYEREKKONCERTVASÁRNAP

15.
11.00

Pasaréti Közösségi Ház

Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia

VASÁRNAP

15-től
JELENTKEZÉS – A ZIRCI ÉS 
BAKONYBÉLI ZARÁNDOKLATRA

A mai naptól a plébánia portáján lehet jelentkezni a 
június 10-i zirci és bakonybéli plébániai zarándok-
latra.

Szalóki Ági közel 20 éve 
énekel az óvodás és kisiskolás 
korosztálynak.

Pedagógiai szempontból is tudatosan át-
gondolt, virtuóz és gyermekszerető zenészek tol-
mácsolta koncertjei zenés, játékos, élményteli fog-
lalkozások.

Elhangzanak: Csoóri Sándor, Szabó T. Anna, 
Tamkó Sirató Károly, Kányádi Sándor versmeg-
zenésítések és magyar népdalok

Közreműködik: Szalóki Ági – ének, Csókás Zsolt 
– gitár, Kovács Zoltán – nagybőgő, Szalai Péter 
– ütőhangszerek
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A belépés 1 éves kor felett jegyhez kötött, melynek 
díja 2.000,- Ft/fő.

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

HANGVERSENYVASÁRNAP

15.
17.00

Pasaréti Közösségi Ház

Ney Gábor

Verdi és Chopin hangversenye

Közreműködik: Ney Gábor – zongora, ének, 
Gábor-Nagy Nóra – zongora

További információk és regisztráció
a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

ELŐADÁSHÉTFŐ

16.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

A közelség újrateremtése
házasságunkban

• Az évek alatt kisebb-nagyobb sérelmek érnek 
mindannyiunkat, amelyek eltávolítanak egymástól.

• Mit kezdhetünk vele, hogy újra lelkesedni tudjunk 
egymásért?

Gyertek el mindketten!

Dr. Maróty Andrea előadása

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

20.
19.00 Pasaréti Közösségi Ház

Túlélni vagy megélni
a kamaszkort?

Felnőtteknek gyerekekről, fi atalokról 
a TeenSTAR személyiségfejlesztő és 

szexuálpedagógiai program szemléletével!

Rövid betekintést adunk a Pasaréten is működő 
TeenSTAR szexuálpedagógia alapelveibe, és szeretnénk 
rátekinteni szülőként, pedagógusként serdülő ifjainkra. A 
kamaszkor valóban kihívásokkal teli időszak, fontos lát-
nunk, hogy milyen hatások érik a fi atalokat, és ezek ho-
gyan befolyásolják őket.
• Ön is volt kamasz…elfelejtette? • Hogyan tud kapcso-
latban maradni serdülő gyerekeivel? • Megváltozott a vi-

lág: Milyen válaszai vannak? • Hallott már 
a természetes fogamzásszabályozásról? 
Milyen előítéletei vannak? • Hogyan vi-
gyáz Európa gyermekeinkre?

PÓDIUMONCSÜTÖRTÖK

19.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Ma este Takács Bence Ervin, MMA díjas vers-
mondó beszélget Cseke Péter Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas magyar színésszel, rendezővel, színházigazga-
tóval, egyetemi tanárral, érdemes művésszel a Mondj Te 
is egy verset Egyesület szervezésében.
A kötetlen beszélgetés mellett meglepetések, bejátszások 
és fi nom Dúzsi borok is várják az érdeklődőket.
A rendezvény ingyenes, de regisztráció szükséges a
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

„A sok munkának és a JóIstentől kapott kegyelem-
nek köszönhetem a Kossuth-díjat.”

(Cseke Péter)
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SZOMBAT

21.
17.00 Pasaréti 

Közösségi Ház

IFJÚSÁGI ZENÉS 
DICSŐÍTÉS

Szeretettel várunk minden 15-25 év közötti fi atalt, 
aki szeretne elmélyülni, a Jóistent közösen dicsér-
ni, vagy csak egyszerűen Jézus jelenlétében egy órát 
eltölteni szombat délután a Közösségi Ház kápol-
nájában.

A dicsőítést vezeti: Őry-Kovács Anna, Tomcsányi 
Bori, Baráth Esztó

Mivel a kápolna férőhelye korlátozott, mindenképp 
regisztrálj a www.pasaretikozossegihaz.hu honlapon!

SZOMBAT

21.
19.30

KVADRUM-KONCERT

Az előadás ingyenes, adományokat 
a Pasaréti Egyházzenei Alapít-

vány támogatására a helyszínen elfogadunk.
A koncerthez előzetes regisztráció szükséges a 
www.pkh.hu oldalon.
A program rossz idő esetén a templomban kerül 
megrendezésre.

A Danubia Zenekar
Debussy és Bach műveit

szólaltatja meg

A rendház újjászületett belső udvara

Előadóink nemcsak a problémát tárják föl, hanem 
kézzelfogható ötletekkel is segítik a szülő-gyermek, 
pedagógus-diák viszonyt, és támpontokat adnak az 
egészséges felnőtté válás folyamatában is.
Regisztráció: www.pasaretikozossegihaz.hu
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PLÉBÁNIAI
CSALÁDI NAP

SZOMBAT

28.
Közkívánatra újra Makkos-
márián lesz a plébánia hagyo-
mányos Családi napja. Az események nemcsak a 
kegytemplom előtti réten zajlanak, hanem már az 
odautazás is közös programként várja az érdeklő-
dőket.

• 14.00 Közös indulás a hűvösvölgyi Gyermekvas-
út végállomástól a 14.10-kor induló menetrend-
szerű járat végén a Családi nap résztvevőinek kü-
lön kocsijában.

• 18.00 órakor hálaadó szentmise a kegytemplom-
ban, azután közös bogrács-vacsora.

VASÁRNAP

22.
10.00-14.00 Pasaréti Közösségi Ház

PASARÉTI PIKK-
PAKK PIAC

Garázsvásár, bolhapiac, kinek-mi! Tavaszi kiárusí-
tásra várunk mindenkit!

Hagyományteremtő céllal útjára indítjuk
a Pasaréti Pikk-Pakk Piacot!

Ha feleslegessé vált dolgaidon túladnál, jelentkezz 
eladónak az info@pkh.hu címen, Tárgy mezőbe: 
Pikk-Pakk árus!

Szeretettel várunk minden vásárlót!

Ne feledd, hogy ami Neked lim-lom, az másnak 
Kincs lehet!



MÁJUS

29

A SZŰZANYA-HÓNAP
ÜNNEPÉLYES LEZÁRÁSA

VASÁRNAP

29.
19.00

• Lorettói Litánia, gyertyás kör-
menet a Pasaréti-Madonna szo-
borhoz.

A Családi nap minden évben jó lehetőség arra, hogy új temp-
lomi „arcokkal” ismerkedhessünk meg, beszélgessünk olya-
nokkal, akik egész évben mellettünk ülnek a padsorokban, 
de még nem ismerjük egymást, közösen játsszunk és öröm-
mel adjunk hálát az Úrnak, hogy ennek a közösségnek a 
tagjai lehetünk.

SZÜLŐSULIHÉTFŐ

30.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

A (le)építő kritika
és az értékelés

• Miért fáj, ha kritizálnak? • Hogyan te-
gyük elviselhetővé, sőt, építővé? • Tech-
nikák, törvényszerűségek • Mit tegyünk, 
mit ne? • Az értékelés nagyhatalom - 
hogyan élhetünk jól ezzel?
Ha Ti is éreztétek ezeket a kérdéseket és 
válaszokat kerestek, gyertek el!
Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató
VIII. Szülősuli előadása
A program ingyenes, de segítséget jelent a regisztrá-
ció a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

• A gyermekek és az ifjúság felajánlása 
a Szent Szűznek.

• Hozzunk magunkkal 1-1 szál virágot, 
amit a téren lévő Szűzanya-szobor elé 
helyezünk a szertartás zárásaként.
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Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

IMÁDSÁG A SZENTELÉS 
ELŐTT ÁLLÓ TESTVÉREKÉRT, 
KATEKÉZIS, BŰNBÁNATI ESTE

PÉNTEK

3.
18.30

PÜNKÖSDI
FERENCES
FÉRFIZARÁNDOKLAT

3-5.
Szécsény - Szentkút - Szécsény

PÉNTEK,
VASÁRNAP

Gyalogos zarándoklat ifjaknak, fér-
fi aknak, apáknak és fi aiknak.

PAP- ÉS DIAKÓNUS-
SZENTELÉS

11.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

SZOMBAT

4.
• A 11.00-kor kezdődő szentmise keretében Erdő 

Péter bíboros pappá szenteli Balázs Jero-
mos, diakónussá Radványi Atanáz és Juhos 
Benjamin testvéreinket.

• A szentmise után agapé a közösségi házban.

fr. Jeromos fr. Atanáz fr. Benjamin

• 18.30 Katekézis – Mit mond a Lélek az egyházak-
nak? (Jel 2,11)
– vezeti: P. Berhidai Piusz OFM

• 19.10-21.00 Szentségimádás - imádság a szentelés 
előtt álló testvérekért.

•  Gyóntatás (A bérmálkozók és bérmaszüleik ki-
emelt gyónási alkalma).
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AZ ELSŐÁLDOZÓK 
ÉS SZÜLEIK GYÓNÁSI 
ALKALMA

SZOMBAT

4.
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

16.30

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

ELSŐÁLDOZÁSHÉTFŐ

6.
11.00 és 16.00

PÜNKÖSDHÉTFŐHÉTFŐ

6.

Az elsőáldozás jó alkalom arra, hogy a 
szülők, rokonok – akár hosszú évtize-
dek után is – újra rálépjenek a bűnbá-
nattartás és a szentségi élet azon útjára, 
amelyen a gyermekeket most elindítják. 
Plébániánk több lelkipásztora gyóntat 
ekkor, hogy minél szélesebb lehetősé-
get biztosítsunk ennek szolgálatára.



JÚNIUS

32

KEDD

7.
19.00 Pasaréti Közösségi Ház

MONDJ TE IS
EGY VERSET

Takács Bence Ervin
MMA-ösztöndíjas versmondó estje

– Egy hely, ahol mindenki elmondhatja a magáét!

Minden hónap első keddjén a versmondóké a Pa-
saréti Közösségi Ház. A Mondj Te is egy verset 
Egyesület szervezésében, melynek fő célja a vers-
mondás népszerűsítése, minden egyes alkalomra, 
mindenkit várunk, aki, vagy akik szeretik a verseket, 
szívesen hallgatnak vagy mondanak verseket.
Az egyórás estek során a versmondó közösség tag-
jai egymásnak mondják el a verseket, fi nom Dúzsi 
borok társaságában.

További részletek és előzetes regisztráció:
www.pasaretikozossegihaz.hu

SZÍNHÁZCSÜTÖRTÖK

9.
10.00

Pasaréti Közösségi Ház

Szerelmem, Sárdy
– Zenés történet egy eltitkolt szerelemről

Egyszereplős, egyfelvonásos előadás, amely Sárdy 
János 20. századi híres bonviván életének nagyobb 
állomásait és legszebb dalait mutatja be egy nagy-
mama titkos naplóján keresztül.
A főszereplő Derzsi György előadásában felcsen-
dülnek Sárdy János, a legendás bonviván legna-
gyobb slágerei.
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PLÉBÁNIAI ZARÁNDOKLAT 
BAKONYBÉLRE ÉS
ZIRCRE

PÉNTEK

10.

A BÉRMÁLKOZÓK 
TALÁLKOZÓJA 

19.00
Pasaréti Páduai
Szent Antal
Templom

PÉNTEK

10.

• 19.00 A bérmálkozók találkozója a szentséget ki-
szolgáltató Mohos Gábor püspök atyával.

Írta: Meskó Zsolt

Rendezte: Harangi Mária

A program ingyenes, de segítséget jelent a regisztrá-
ció: www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

BÉRMÁLÁSSZOMBAT

11.
18.00

• A szentséget kiszolgáltatja: Mohos Gábor 
esztergom-budapesti segédpüspök.

• A szertartás során mintegy 50 fi -
atal és felnőtt részesül a Szentlé-
lek ajándékában.
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VASÁRNAP

12.
AZ ISTVÁNFFY KAMARAKÓRUS 
LITURGIKUS SZOLGÁLATA

18.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Felice Anerio:
Missa „Hor le tue forze 

adopra”

HÉTFŐ

13.
PÁDUAI SZENT ANTAL
ÜNNEPE
– TEMPLOMBÚCSÚ
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

• 18.00 A templombúcsú szentmisé-
je, egyházközségi csoportjaink, hitta-
nos közösségeink tedeuma. A szentmise 
főcelebránsa Veres András győri me-
gyéspüspök.

• Ezen a napon 12.00-kor nem lesz szent-
mise azért, hogy valamennyien búcsúmi-
sén legyünk jelen.

• A liturgia után körmenet-
ben vonulunk át a Közösségi 
Házba, ahol annak kertjében 
megáldjuk az új Szent Antal 
szobrot, amely Markolt Se-
bestyén alkotása. Itt kerül 
sor a gyermekek megáldására 
és a virágszentelésre. A gyer-
mekek hozzanak megukkal 
egy-egy szál virágot.
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HITÉLETI ELŐADÁS
– A SZÓ SZIMFÓNIÁJA
– KULTÚRA, FERENCESSÉG, 
KORKÉRDÉSEK ELŐADÁSSOROZAT

CSÜTÖRTÖK

16.
19.00

Szent Bonaventura
– a Szeráfi  Doktor

Pasaréti Közösségi Ház

Dr. Horváth Pál, teológiatörténész életre kelti 
számunkra a 13. századi ferences alakját.

További információ és regisztráció:
www.pasaretikozossegihaz.hu

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

ÚRNAPI
SZENTSÉGIMÁDÁS

SZOMBAT

18.
19.00-20.00

VASÁRNAP

19.
KRISZTUS SZENT 
TESTE ÉS VÉRE
– ÚRNAPJA

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

• A 10.00-es szentmise után úrnapi 
körmenet.

• A következő szentmise 12.00-kor 
kezdődik!

A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus gyümölcseként 
ebben az évben is megtartjuk az 
úrnapi szentségimádást, amely 

során a Kongresszus alkalmával elhangzott elmél-
kedések vezetik imádságunkat. 
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CSÜTÖRTÖKTŐL

23-tól
TANSZER GYŰJTÉS
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

A feleslegessé vált, de még jó minőségű tanszereket 
a plébánia portáján lehet leadni július 4-ig.

KIÁLLÍTÁSKEDD

21.
18.00

Pasaréti Közösségi Ház

Az örmény kódexművészet

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület bemutatja az Örmény Kódexművészet törté-
nelmét kiállítási képeiken keresztül.
A kiállításmegnyitó során előadás keretében bemu-
tatásra kerül a hazai – Kárpát-medencei örmény-
ség gyökerei: a világon elsőként 301-ben államval-
lásként felvett kereszténység rövid története, a 13. 

században az „1001 tornyú Ani” 
székesfővárosból való menekülé-
sük, évszázadokon keresztül hon-
talanságuk, majd 350 évvel ezelőt-
ti „hazatalálásuk” a Kárpát-meden-
cében. A műsorban megszólal az 
örmény népzene, majd az örmény 
konyha remekeivel zárják bemutat-
kozásukat.

További információ és regisztráció:
www.pasaretikozossegihaz.hu
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JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE

24.
• 10.00 Felkészítés a betegek 

szentségének felvételére, gyónási 
alkalom – vezeti: Barsi Balázs 
OFM. Helyszín: Pasaréti Közösségi Ház.

• 12.00 Szentmise, a betegek szentségének 
kiszolgáltatása.

• 19.30 A betegek szentségének közösségi 
kiszolgáltatása.

• A Csibekórus Assisi zarándoklatának kezdete.

PÉNTEK

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Az előadás ingyenes, adományokat a Pasaréti Egy-
házzenei Alapítvány támogatására a helyszínen el-
fogadunk.
A koncerthez előzetes regisztráció szükséges a 
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.
A program rossz idő esetén a templomban kerül 
megrendezésre.

PÉNTEK

24.
19.30

KVADRUM-KONCERT

A reneszánsztól,
a barokkon át

a magyar népzenéig

A rendház újjászületett belső udvara

Közreműködik:
Róbert György – blockfl öte,
Szabó István – lant, énekművész



JÚLIUS

38

VASÁRNAP

3.
PÉTER-FILLÉR GYŰJTÉS

E vasárnap perselyadományait a 
Szentatya karitatív tevékenységé-
nek támogatására továbbítjuk.

HITTANOS TÁBOROK

A táborok ideje és helye:
• Július 3., vasárnaptól a gimnazista korosztály vi-

torlás tábora a Balatonnál.
• Július 4., hétfőtől 8., péntekig az általános iskolá-

sok tábora Szegeden.
• Július 11., hétfőtől a MICSI-tábor Ceglédfürdőn. 

A ministránsok és csibék be-
öltözése július 17., vasárnap, 
a tábor zárómiséjén lesz.

SZOMBAT

2.
19.30

KVADRUM-KONCERT

Az előadás ingyenes, adomá-
nyokat a Pasaréti Egyházze-
nei Alapítvány támogatására a 
helyszínen elfogadunk.

A koncerthez előzetes regiszt-
ráció szükséges a www.pkh.hu oldalon.

A koncert rossz idő esetén a templomban kerül 
megrendezésre.

A Danubia Zenekar előadása

A rendház újjászületett belső udvara
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SZERDA

13.
12.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

SZENTMISE SZŰZ 
MÁRIA TISZTELETÉRE

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

VASÁRNAP

24.
JÁRMŰVEK 
MEGÁLDÁSA

• Járműszentelés a szentmisék után.

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom
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PASARÉTIEK 
BALATONSZEMESI 
MISÉJE19.00

SZOMBAT

6.

A tavalyi évben tapasztalt 
nagy érdeklődés után idén 
is Balatonszemesen, a Ba-
golyvár utcai kápolnában találkozunk a Balaton 
környékén nyaralókkal. A szentmise utáni agapéhoz 
hozzunk magunkkal süteményt, üdítőt.

SZOMBAT

13.
12.00

Pasaréti Páduai
Szent Antal Templom

SZENT 
FILOMÉNA 
ÜNNEP

• 12.00 Szent Filoména-mise.

A PASARÉTI KÖZÖSSÉGI 
HÁZ KÁPOLNÁJÁNAK 
BÚCSÚÜNNEPE17.15-től

KEDD

2.

• A rózsafüzért 17.15-kor imádkozzuk a kápolná-
ban.

• Az ünnepi szentmise már a templomban kezdő-
dik 18.00-kor.

Teljes búcsút nyerhetünk a magunk 
vagy egy meghalt lélek számára. En-
nek feltétele:
• a szentgyónás elvégzése,
• templomlátogatás, áldozás, 

Miatyánk, Hiszekegy elimádkozása 
a pápa szándékára,

• akaratlagos szakítás bűneinkkel.
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HÉTFŐ

15.
NAGYBOLDOGASSZONY

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Miselátogatási kötelezettség!
• Miserend:

7.00, 12.00, 18.00, 19.30
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AUGUSZTUS

4242

SZOMBAT

20.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY
ÜNNEPE

• Hétköznapi miserend

• 18.00 Szentmise
– Kenyérszentelés
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SZOMBAT

27.
PASARÉTIEK MISÉJE 
CSOPAKON

VASÁRNAP

4.
JEROMOS TESTVÉR 
ÚJMISÉJE –HITTANOS
VENI SANCTE

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

HÉTFŐ

12.
HITOKTATÁS

A hittanórákat szep-
tember 12-én kezdjük, 
azok beosztása megta-
lálható a templomi hir-
detőtáblán és elektronikus elérhetőségeinken.

Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia

10.00

AUGUSZTUS

19.00

A nyári szabadság utolsó nap-
jaiban Csopakon, a Szent Ist-
ván Plébániatemplomban (Petőfi  u.2.) találko-
zunk a Balaton környékén nyaralókkal. A szent-
mise utáni agapéhoz hozzunk magunkkal süte-
ményt, üdítőt.

• Évkezdő szentmisénket Balázs Jero-
mos testvér, a Csibekórus egykori ve-
zetője mutatja be. A szentmise után új-
misés áldás és agapé lesz a Közösségi 
Ház kertjében.
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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

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS

FERENCES ALAPÍTVÁNYOK

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

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

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/
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Elindult a ferences rendtartomány központi alapít-
ványa, 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.

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”

A közös ima
– Szűz Mária által –

Istenhez vezet!

PASARÉTI
RÓZSAFÜZÉR

Imádkozz velünk naponta
egy tized rózsafüzért

ahogy és amikor tudsz!

Csatlakozz a
pasarozsa@ gmail.com

címen!
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A Gondviselés Háza
Gondozási Központ

a Kájoni Ház épületének fel-
újítása alatt 2022. március 7-től 
előreláthatólag augusztus 1-ig 

az Orsó utca 55. szám alatt működik.

A nyújtott szolgáltatások: étkeztetés, házi segítség-
nyújtás és idősek klubja továbbra is változatlan fel-
tételekkel vehetőek igénybe.

Érdeklődni lehet: az (1) 392-5434, az (1) 394-2248  
vezetékes vagy a 06-20-239-0968, a 06-20 250-3692, 
a 06-20-239-6920 mobil telefonszámokon, illetve a 
gondviseles.haza@ferencesek.hu e-mail címen, va-
lamint személyesen munkanapokon 8.00 és 16.00 
óra között az Orsó utca 55. szám alatt.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„Krisztus szeretete sürget minket!” 
Kedves Testvérek!

Több mint 10 éve szerveződött újjá Pasaré-
ten a karitász, tovább folytatva az elődök szol-
gálatát. Ez idő alatt számtalan megkeresés ér-
kezett hozzánk, és a hívek jóvoltából nagyon 
sok esetben tudtunk segítséget nyújtani, gyakorol-
ni a szolgáló szeretetet a legkülönbözőbb módo-
kon, „egy kis fényt vinni oda, ahol homály uralko-
dik”.  Hogy rátaláljunk minden szükséget szenve-
dőre, továbbra is kérjük, hogy aki környezetében 
tud olyan személyről, akinek a karitász csoport te-
vékenysége segítséget jelenthet, jelezze ezt a portán 
vagy a pasaret.karitasz@gmail.com címen. Szintén 
ide várjuk azok jelentkezését is, akik szívesen csatla-
koznának hozzánk! (Iskolai közösségi szolgálatot is 
tudunk igazolni.)

Pasaréti Karitász
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HOGYAN SEGÍTHETÜNK

A MENEKÜLTEKNEK?

A Szent Erzsébet Karitász Központ az alábbi feladatokra vár önkén-
tes jelentkezőket:
• menekültek fogadása: BOK csarnok (XIV., Dózsa György út 1.) 
• menekültek részére adomány osztás: VIII. Lujza utca 27. sz. 

alatti      Szociális Központ (H, K, CS, P: 15.00-18.00, SZ:8.00-
16.00)

• adományok szortírozása, pakolása: XIII. Szent László u. 26. 
sz. raktár (H-SZO: 8.00-18.00)

Jelentkezni a szenterzsebet@karitaszkozpont.hu oldalon lehet.
Szeretettel várják az alábbi adományokat (folyamatosan): ezek a plébánia 
portáján is leadhatók. Onnan elszállítjuk a Központba:
• 0,5 literes ásványvíz, üdítő, rostlé
• kis, egyedileg csomagolt édesség (Dörmi, müzliszelet, Balaton 

szelet, croissant, stb.)
• kis konzervek, májkrém, stb...
• kis kiszerelésű: tusfürdő, fogkrém, fogkefe, sampon, kézkrém
• egyadagos zacskósleves, tésztaleves
• egyszer használható (papír vagy műanyag) tányér, pohár, ka-

nál, stb.
Továbbá anyagiakkal:
1. Ferences Rendtartomány 
• adományszámla:11600006-00000000-28408844
• Külföldről: SWIFT code GIBAHUHB; IBAN 

HU8411600006-00000000-28408844 (devizanem: HUF) 
Számlavezető pénzintézete: Erste Bank Zrt. H-1138 Buda-
pest, Népfürdő utca 24-26. Hungary. közlemény: békés éle-
tért 2022

2. Ferences Alapítvány
• az alapítvány számlaszáma: 11600006-00000000-49195664
• Külföldről: SWIFT code GIBAHUHB HU78 11600006-

00000000-49195664 (devizanem: HUF) Számlavezető pénz-
intézete: Erste Bank Zrt. H-1138 Budapest, Népfürdő utca 
24-26.Hungary

• bankkártyás, PayPal, sárga csekkes fi zetési lehetőségek, közle-
mény: békés életért 2022

Minden segítséget hálásan köszönünk! A Jóisten fi zesse meg!

Pasaréti Karitász
pasaret.karitasz@gmail.com



A Pasaréti Ferences Alapítvány 
és a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia

programfüzete
Felelős kiadó: 

P. Kálmán Peregrin plébános
Szerkesztette: 

Ugron Éva, P. Kálmán Peregrin, Szvoboda István
Lektorálta: Cságoly Ferencné
Címlapfotó: Gieszer Richard

Fotók: PKH és plébániai fotótár
A füzetben ismertetett programok változtatásának jogát 

fenntartjuk, kérjük, kísérjék fi gyelemmel 
a templomi hirdetéseket és a honlapjainkat!

www.pasaretiferencesek.hu
www.pasaretikozossegihaz.hu


