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PASARÉTI
HÍRLEVÉL március 1.

2023.

Plébániai hirdetés
A II. vatikáni zsinat liturgikus rendelkezései kérik, hogy a hí-
vek a szentmise rájuk tartozó részeit latinul is tudják imád-
kozni. Ennek elősegítésére – több környékünkön lévő plé-
bánia gyakorlatát átvéve –, mostantól heti egy alkalommal, 
csütörtökönként az esti miséket latinul végezzük. Így, aki be 
akar kapcsolódni ebbe a folyamatba, megteheti.

Plébániánk mindennapi életének és programjainknak fenn-
tartásában az egyik legjelentősebb anyagi biztosítékunk az 
egyházi adó, amely a magyar egyházban az éves nettó jöve-
delem 1 %-a.

Szeretnénk kérni, hogy minden templomunkat látogató, 
anyagi ínséggel nem küszködő hívő jó szívvel érezze magá-
énak ezt a támogatást, mert akkor akár több új lehetőség is 
nyílna előttünk az egyházközségi élet további erősítésére. 

Ennek előmozdítása érdekében a következő három vasárna-

pon, a szentmisék után a templom előterében lehetőséget 

biztosítunk a befi zetésre vagy ugyanezt megtehetitek a plé-
bánia bankszámlájára, amelynek adatai a honlapon, az új-
ságos polcon lévő utalványon és a programfüzetben is meg-
található.

Ugyanakkor most is nagy köszönetet kell mondanunk sok-
szor tapasztalt és egyéb módon megnyilvánuló bőkezűsége-
tekért!

E héttől kezdődően vasárnap 8.00 és 12.45 között megnyit-
juk a Pasaréti út 149-ben lévő parkolóhelyet, ahol – ha egy-
másra fi gyelve parkoltok –, tizenöt jármű fér el. Reméljük ez-
zel is könnyítünk az ilyenkor tapasztalható parkolási nehéz-
ségeken.

A keresztúti szertartást nagyböjt péntekjein, 17.00-
kor végezzük egy-egy plébániai közösség vezetésével. E 
napokon a hústól való tartózkodás bűnbánatunk közösségi 
kifejezése.

Március 3. Az Úr Jézus Első Csodájáról
                  nevezett Csoport

Március 10. Szent Patrik Csoport

Március 17. Házas Ima Közösség

Március 24. Ministránsok

Március 31. Tárt Karok Csoport

Boldog Meszlényi Zoltán Esztergom vérta-

nú segédpüspökének ünnepe március 4., 
szombaton lesz. A közösségi ház oltárában 
az ő ereklyéit helyeztük el egy éve, így szom-
bat reggel a szentmisét nem a templomban, 
hanem a közösségi ház kápolnájában végez-
zük. Ugyanígy 16.00-kor ott kerül megtar-
tásra az elsőszombati rózsafüzér is.  

Apa – fiú – férfi zarándoklat

az édesanyákért, március 10-12., Szécsény – Szentkút

Program:

Március 10., péntek
17.05 Buszra szállás Pasaréten a templom előtt.
17.15 Indulás Szécsénybe, megérkezés után elhelyezkedés.
19.30-20.00 körül vacsora, majd fakultatív foci.

Március 11., szombat
7.00-8.00 Reggeli, bepakolás a buszba, készülődés.
8.00 Imádság a templomban, indulás gyalogosan Szentkútra
16.00 körül megérkezés Szentkútra, imádság a templomban.
16.30-tól elhelyezkedés, tisztálkodás.
17.30 Szentmise.
18.15 Vacsora, majd spontán szabadprogram a zarándok-
helyen.

Március 12., vasárnap
7.00 Reggeli, rövid ima a templomban.
7.45 Indulás Pasarétre.
10.00 Zárómise Pasaréten.

Költségek:

Szécsény+buszköltség összesen: 13.500,- Ft (ezt 
Szécsényben összeszedjük, központilag kifizetjük).

Szentkút:
Teljes ár: 7.050,- Ft (étkezéssel együtt).
8 év alatt: 3.525,- Ft (étkezéssel együtt).
8 év felett, féladag kajával: 5.525,- Ft.

Tudnivalók:

• Külön busz szállít és kísér minket.

• Szécsényben hálózsák szükséges.

• Szécsényben kapunk vacsorát, reggelit.

• Érdemes hátitáskát, jó túracipőt, kulacsot, esőkabátot, 
rózsafüzért hozni az útra. 

• A zarándoklat gyalogos része idején kajáról mindenki 
maga gondoskodik, este vacsorát már kapunk.

• A gyalogúton lesznek pihenők, kb. 15 km távnál a gye-
rekek felszállhatnak a buszra, ami elviszi őket Szentkút-
ra, ahol külön program várja őket. Emiatt érdemes nekik 
külön hátizsákot hozni, ha a felnőttekkel szétválnának út-
jaik.

• Az út során lesz imádság, apa-gyerek közös program.

A zarándoklatra minden apukát várunk, a lánygyermekeseket is.

Jelentkezés és egyéb információ: pasapleb@gmail.com
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A Szó szimfóniája – kultúra, 
ferencesség, korkérdések 
előadássorozat

hétfő

19.00
6.

Ferences teológia

és a természettudomány kezdetei

A „Szó szimfóniája – kultúra, ferencesség, korkérdések” című 
sorozatunk e tavaszi előadása azokat az első ferenceseket 
idézi meg, akik a fi atal Oxfordi Egyetemen az empirikus 
és kísérleti természettudományok megalapozásában 
jeleskedtek.

Dr. Horváth Pál professzor előadása.

Regisztráció és további információ:
https://pasaretikozossegihaz.hu/programok/hitelet/
ferences-teologia-es-a-termeszettudomany-kezdetei

Családi rendezvényekre, céges eseményekre, esküvői 
agapékra továbbra is fi gyelmetekbe ajánljuk

a közösségi ház termeit, szolgáltatásait.

Véradás a Pasaréti Közösségi Házban
március 26., vasárnap, 9.00-től

Ki adhat vért?

Aki:

• egészségesnek érzi magát;

• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves (első véradásnál a 
korhatár 60 év);

• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot;

• étkezett és elegendő folyadékot ivott a véradás napján;

• rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal:

• személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél,

• lakcímigazoló kártya,

• TAJ kártya, vagy EU-s TAJ kártya (első regisztrációkor 
eredeti TAJ kártya bemutatása szükséges, későbbi alka-
lommal véradó általi bemondás, fénymásolat, fénykép is 
megfelel);

• külföldi állampolgár esetén magyarországi lakcímet igazo-
ló okmány, útlevél, magyar TAJ-kártya vagy az EU-ban el-
fogadott egészségbiztosítási igazolás szükséges;

• tetoválását vagy testékszerét a véradás időpontja előtt fél 
évvel készíttette.

Regisztráció:
https://pasaretikozossegihaz.hu/programok/hitelet/veradas

facebook.com/pasareti.ferencesek
pasaretiferencesek.hu

pasaretikozossegihaz.hu
facebook.com/pasaretikozossegihaz

Legfrissebb programjaink, 
híreink elektronikus 

felületeinken érhetők el.

Termelői vásár Pasaréten

Péntekenként, 13.30-14.00

Részletek és előzetes megrendelés:
https://veddegyutt.hu

Karitász hírek
Kedves Testvérek!

A Budai Ferences Bálon 130.190,- Ft gyűlt össze 

a földrengés károsultjainak megsegítésére. Adomá-
nyaitokat a Ferences Világi Rend számlájára továb-
bítottuk (ők koordinálják a segítségnyújtást).

A Jóisten áldjon Benneteket!
Pasaréti Karitász

Véradást szervezünk a közösségi házban március 26., va-
sárnapra. A megfelelő előkészítéshez szükséges annak 
felmérése, hogy várhatóan mennyi résztvevővel számol-
hatunk. Ezért azt kérjük, aki csak teheti, regisztráljon a 
pasaretikozossegihaz.hu oldalon. A véradás feltételei a kö-
vetkező hasábon találhatók.

Szeretettel osztjuk meg nagyböjti naptárunkat:

http://orszagutiferencesek.hu/wp-content/
uploads/2023/02/Nb_Aev_2023.pdf

Többen kezdeményezték elektronikus persely létesíté-
sét, ez az előtérben, a kórusfeljárónál található. Az így uta-
lásra kerülő pénzösszegek az adományok, perselypénz gyűj-
tőkörébe kerülnek.

A Szentatya magyarországi látogatása és a tervezett 
plébániai zarándoklatunk időpontjának egybeesése 
miatt a római zarándoklatot későbbre halasztjuk.

Programok
a Pasaréti Közösségi  

Házban
csütörtök

10.00
2.

Nyugdíjas klub

Botticelli művészete
és hírneve Esztergomból indult el

Prokopp Mária művészettörténész előadása.

Mindenkit szeretettel várunk!

További információ: Prevoz Irén, 06-30-402-3977

Templomunk sekrestyéjével a pasaretisekrestye@gmail.com 

e-mail-címre küldött üzenettel is kapcsolatba kerülhetünk.
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Budapesti Katolikus Kórházlelkészség 
Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. 
(06-1) 224-86-40, korlelk@gmail.com, www.facebook.com/korlelk 

 

A folyamatosan frissülő és bővülő elektronikus naptárban az 
Ifjúsági Iroda fi ataloknak javasolt, elsősorban egyházmegyei 
programjai találhatók, pár országossal kiegészítve.

Elérhetőség: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U
SYYr6WPwGAVl7tCMG5Dy0CUFscLm3KFAVr4DREs440/
edit#gid=1927608822

Hirdetések, 
  programok, 
    kérések
Hivatásuk arra szólítja fel őket, hogy minden jóakara-
tú emberrel együttműködve egy még inkább testvéri 
és evangéliumi világot építsenek, hogy eljöjjön Isten 
országa. (Reg 14) 

Adománygyűjtéssel segíti a Ferences Világi Rend 

a törökországi és szíriai rászorulókat

Az alábbi linken érhető el a Ferences Világi Rend (OFS) 
legfőbb elöljárója, Kauser Tibor levele:
https://www.ferencesek.hu/adomanygyujtessel-segiti-a-
ferences-vilagi-rend-a-torokorszagi-es-sziriai-raszorulokat/

Lehetőség van adományozásra az alábbi számlaszámra:
IT 09 M 03069 09606 100000010743

Közlemény:
Syria and Turkey earthquake, fi nancial solidarity

Kalmár-Vendégház Vadászház

A volt Esterházy-rezidencián 15-20 
fő részére, egyházi közösségeknek, 
hittantáborosoknak, nagycsaládo-
soknak nyílik lehetőség nyári üdü-
lésre az 1800-as évek elején létesült 
egykori vízimalomban. A vadászházat övező, „vad romanti-
kát” idéző erdős, gyepes terület sátorozásra is alkalmas az 
épület alsó szintjén levő vizesblokkok használatával.

Bemutató a vendégházról:
https://www.youtube.com/watch?v=8GfyNwFxQYk

Cím: 8877 Tornyiszentmiklós, Erdészlak 1.

Kapcsolat: 06-30-581-4019, kalmari58@gmail.com
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Testünktől vágyainkig hétvége 16-19 éveseknek

Miért vannak vágyaink? És miért vannak szexuális vágyaink? Mit 
jelent férfi nak és nőnek lenni? Mi az a tisztaság, és miért hív erre 

Jézus? Hogyan ismerkedjünk, randizzunk ilyen célokkal?

Ez csak néhány kérdés, amiről szívesen beszélgetnénk ve-
led a Testünktől a Vágyainkig Hétvégén. Szeretnénk meg-
osztani a tapasztalatainkat, és a Katolikus Egyház tanítását, 
ami egy felszabadító örömhír! Ha vannak hasonló kérdések 
benned, vagy pont hogy kételkedsz az előzőekben, szívesen 
hallanál erről bővebben, találkoznál hasonlóan gondolkodó 
fi atalokkal, várunk szeretettel!

Dátum: 2023. március 3-5.

Helyszín: Páduai Szent Antal iskola (Piliscsaba, Béla király u. 72.)

Költségek: 17.000,- Ft (szállás, étkezés)

Bővebb információ, kérdések esetén elértek:
tnv.hetvege@gmail.com címen.

Információk és jelentkezés:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkjCeE2OiJt
vR1iUZkvI9De7bRSUAvvkumX0-gsTZd8LbEQ/viewform

Hírek az IVT-ről - 16-30 éves korosztály számára
A Ferences Rendtartomány szervezésében is ki lehet jut-
ni az Ifjúsági Világtalálkozóra, amelynek helyszíne ezúttal 
Lisszabonban lesz. A várható költség 220 ezer forintra te-
hető, amelyet alapvetően a résztvevőnek kell állnia (közös-
ségi/plébániai támogatással).

Időpont: 2023. július 29-től augusztus 8-ig.

Kérdések esetén:
ifjusagivilagtalakozoferences@gmail.com

Jelentkezés február végéig és további információ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5BqeAH0o0
mRC1zoLBra0DpRyFzTrap6pi4x0w_8E-yZlOEA/viewform

Emberhalász Szeminárium – 20-60 

éveseknek

A szeminárium segítséget nyújt ah-
hoz, hogy imádságosan és tudatosan 
merjünk elindulni azok felé, akik ké-
telkednek Isten létében, vagy egyenesen tagadják. Mindeh-
hez hozzájárulnak a napi szentírási igék, a közösségi imák 
és kérügmatikus tanítások.

Dátum: március 1. - május 3., szerda esténként, 18.00-
20.00 óra között.

Helyszín: Józsefvárosi Szent József Plébánia (1082 Buda-
pest, Horváth Mihály tér 7.)

A szeminárium 9 egymásra épülő alkalomból áll, emiatt arra 
kérünk, hogy akkor jelentkezz, ha várhatóan mindegyik al-
kalomra el tudsz jönni.

További részletek: https://www.ehalasz.hu/#kepzes

Jelentkezés:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7-
iLel0muDkWSqoGSolCHPCrvH5e2lc-SODsbmZM1akSjQ/
viewform

BÁNAT-SZELÍDÍTŐ

A halál közelségével és a gyász fájdal-
mának terhével küzdőknek, valamint a 
mindennapi veszteségeinken való to-
vábblépéshez szeretnénk segítséget 
nyújtani.

SORSTÁRS CSOPORTJAINK

Délelőtti találkozási hely: Pasaréti Közösségi Ház,
Budapest II., Pasaréti út 102., I. emeleti terem, kétheten-
te, szerda délelőtt, 10.00-11.30         

Délutáni találkozási hely: Szent Anna Plébánia,
Budapest I., Aranyhal u. 1., Batthyány tér, a templom mö-
gött, alsó hittanterem, kéthetente, szerda este, 18.00-
19.30

Időpontok: 2023. március 1., 22., április 12., 26., május 
10., 24.

TAVASZI LELKINAPOK – „MINDEN VÉG EGY ÚJ KEZDET”

Helyszín: TAHI Szív Lelkiségi Központ,
Tahi, Villasor 7-9., telefon: 06-26-387-162

Időpontok: 2023. április 14., 15., 16. 

További információ és előzetes jelentkezés:
06-30-462-9272, kato.tegzes@gmail.com

Az együttléteket segítő sorstársakkal Tegzes 
Katalin s.a. nővér vezeti.
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A Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia időszakos hírlevele
Felelős kiadó: P. Kálmán Peregrin plébános • Szerkeszti: Szvoboda István • Lektorálta: Cságoly Ferencné • Fotók: hirdetők képei és plébániai fotótár

1026 Budapest, Pasaréti út 137. • 06-20-823-2422 • hirlevel.pasaret@gmail.com • www.pasaretiferencesek.hu

Kérünk benneteket, hogy továbbítsátok hírlevelünket csoportjaitokban és evangelizációs céllal iskolai, óvodai, szülői listáitokon 
és baráti körben is, hogy minél többen értesüljenek híreinkről, jöjjenek a programokra, és aki szeretne, feliratkozhasson a 
hírlevélre.

„A nő öt arca” SCJ-Filmklub 18-30 éves nők számára
Szeretsz jó fi lmeket nézni és ezekről beszélgetni? Ha igen, 
szeretettel várunk téged a fi atal nőknek szóló SJC fi lmklub 
alkalmaira.

Időpontok: március 10., április 14., május 12., június 9.; 
19.00

Helyszín: Jézus Szíve Társasága Központi Háza és Egyete-
mi Szakkollégiuma (1085 Budapest, Horánszky utca 14.).

További részletek: https://mcusercontent.
com/026feea53e2e947aaa282cd20/images/9969c900-
8719-d7fa-f51f-664722fe6b14.jpg

A Szent András Evangelizációs Iskola célja, hogy új, 
kérügmatikus evangelizátorokat képezzen a harmadik évez-
red számára a Katolikus Egyházba.

Az iskola feladata: hogy tanítsa, képezze a jelentkezőket, 
és utána visszaküldje, hogy abban a közösségben legyenek 
evangelizátorok, ahonnan jöttek. Nem mozgalom és nem 
alapít primer közösségeket.

Az iskola egy világos útvonalat követ: az evangélium atlétái-
nak (2Tim 2,5) edzési programját, hogy a keresztény ember 
tanú és tanítvány, evangelizátor, apostol legyen. Ebben segí-
tenek az iskola kurzusai, amiből négy alapvető kurzus van.

További információ:
https://szentandras.ujevangelizacio.hu/tartalom/kepzes-
hogyan-lesz-valakibol-evangelizator


