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Szeplőtlen Anyánk, Boldogságos Szűz Mária! Gyermeki bizalom-
mal ajánljuk szeplőtelen szent Szívednek plébániánkat!

Rád tekintünk, aki Jézust hordozva siettél Erzsébethez, hogy meg-
erősítsd őt, és erőt meríts a szolgálatból, a találkozásból. Hozzád 
fordulunk, aki akkor sem zárkóztál be, amikor sötétség borította a 
világot, hanem a kereszt tövében állva odaadtad Fiadat, elfogadtad 
a tanítványt, és engedted, hogy ő is befogadjon téged. Eléd borulunk, 
aki nem álltál ellent abban, hogy Isten akarata felülmúlja minden el-
képzelésedet, és így lettél a remény csillaga az egyház számára.

Téged kérünk, esdd ki számunkra a kegyelmet, hogy egyházközsé-
günk egyre inkább olyan legyen, amilyennek az Úr akarja, hisz’ en-
nek te vagy a legszebb képe. Járj közben értünk, hogy olyan tiszte-
lettel vegyük körül az Úr Szent Testét, miként te Betlehemben és a 
Golgotán, imádkozz értünk, hogy a hit, valamint a tiszta szeretet 
radikális vállalásában erősítsük, és ne hátráltassuk egymást. Tedd 
közösségeinket örömtelivé, ébreszd fel bennünk a felelősséget, a bá-
torságot a hit továbbadásában, győzd le Egyszülötted erejében a go-
noszt szívünk és társadalmunk világában.

Neked ajánljuk ó Anyánk, plébániánk nem hívő lakóit. Karold fel 
a bennük lévő jót, anyai szereteteddel vonzd be őket az Egyházba. 
Vezesd el őket a felismerésre, hogy Krisztus szabadságot ad nekik, 
ha Őt teljes szívvel szolgálják, egyházközségünket pedig hatalmad-
dal formáld át, hogy úgy tudjunk fogadni minden ideérkezőt, mint a 
Mennyei Atya ajándékát.

Szűzanyánk, veled együtt áldjuk, imádjuk és engeszteljük a Szent-
háromság Egyistent, most és mindörökkön örökké. Ámen.
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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: 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.
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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
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 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. Online 
közvetítés: https://www.pasaretiferencesek.hu/
elo-kozvetites/

SZOMBAT
• Szentmisék: 7.00,

17.00 ovisok miséje - P. Donát
18.00 - P. Benedek (előesti mise)

• Zsolozsma: 18.50 - Vesperás. 
Online közvetítés: https://www.
pasaretiferencesek.hu/elo-kozvetites/

• Gyóntatás: 18.00 - P. Donát

• Szentmise: 7.00, 18.00 
• Zsolozsma: Laudes: 6.30, Vesperás: 18.40

Online közvetítés: https://www.pasaretiferencesek.
hu/elo-kozvetites/

• Gyóntatás: az esti szentmisék alkalmával
• Szentségimádás: hétfő-péntek, 7.30-17.45 a Szent Fe-

renc kápolnában, amely a templombejárat felől köze-
líthető meg

• Közösségi szentségimádás: kedd-péntek, 19.00-19.30
a templomban

• Betegellátás és szentmise a Korányi Kórházban: kérés-
re bármikor, a járványügyi rendelkezések miatt a rend-
szeres kórházi beteglátogatás szünetel

A 11.30-as szentmisét online közvetítjük:https://
www.pasaretiferencesek.hu/elo-kozvetites/
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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 hétfő-
től péntekig folyamatos 
szentségimádást tartunk.

ZSOLOZSMA

A pasaréti templomban 
– a fővárosban szinte 
egyedülálló módon – le-

hetőség nyílik arra, hogy napról napra bekapcso-
lódjunk az anyaszentegyház énekelt imádságába, a 
zsolozsmába. Azok a képek, mondatok, amelyek 
ott elhangzanak, Jézus Istenről szóló beszédének 
is alakítói, formálói voltak, így amikor a zsoltáro-
kat imádkozzuk, Jézus imaiskolájába járunk, Őt 
követjük, és az Ő emberként mondott imádságá-
nak vagyunk a folytatói, megszólaltatói.

Különösképpen bátorítjuk a részvételre azokat, 
akik a vasárnap 8.30-as vagy 18.00-kor kezdődő, il-
letve a hétköznapi szentmisére jönnek, érkezzenek 
egy kicsit korábban vagy maradjanak még egy kis 
időt a templomban, és végezzék szerzetesközössé-
günkkel együtt az istendicséretnek ezt a formáját.

Online közvetítés: https://www.pasaretiferencesek.
hu/elo-kozvetites/

• A hónap 2. és 4.  vasárnapján, 9.00-kor görög ka-
tolikus 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 jövő-
ben ragaszkodni sem akar. 

• Ezután SZENTÁLDOZÁSSAL és az egyház ál-
tal MEGHATÁROZOTT GYAKORLATTAL 
megerősíti kegyelmi közösségét, ami Szent Pál 
apostol tanítása szerint kegyelmi gyümölcsöket 
hoz:  Örömmel szenvedek értetek és testemben kiegészí-
tem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testé-
nek, az egyháznak javára (Kol 1,24). 

• A SZENTATYA SZÁNDÉKÁRA VÉGZETT 
Hiszekegy, Miatyánk imádság elvégzésével kifeje-
zi az egyházzal való egységét.

KIÉRT AJÁNLHATJUK FEL A BÚCSÚT?

• A búcsú elnyeréséhez az üdvösségre való tudatos 
vágyakozás szükséges, ezért csak saját magunk ja-
vára élhetünk vele, akik ezt akarjuk (ha más em-
bertársunk akarja, akkor neki lehetősége van erre, 
ezért nem tehetjük meg helyette),

• vagy a tisztítótűzben szenvedő lelkekért ajánlhat-
juk 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 említett kiegészí-
tés 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 közösség-
ben legalább öt tized rózsafüzér 
elimádkozása 

• ünnepélyes áldással zárt közössé-
gi 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 vigíliáján 
a keresztségi fogadalom megújítása

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

• Templom- vagy temetőlátogatás halottak napján 
és nyolcadában

• Templomunkban: az Isteni Irgalmasság, 
Porciunkula (augusztus 2.), a templombúcsú (jú-
nius 13.) Assisi Szent Ferenc (október 4.) ünne-
pén; Krisztus Királykor a felajánlási ima elimád-
kozásával; elsőáldozás, újmise, papszentelési jubi-
leum (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. 
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 ember számára 
a halál napja szentségi életének 
végén a keresztségben megkez-

dett új születés beteljesedését nyitja meg, a Fiúnak a Szentlé-
lek 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 tisztulás-
ra, 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)
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI HITOKTATÁS

Keresztény missziónk fontos területe lehetne, ha az 
oktatási intézményekben minél többen bekapcso-
lódnának a katolikus hitoktatásba. Kérjük a testvé-
reket, bátorítsák rokonaikat, 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!

Az elhunyt katolikus híveket a területileg illetékes 
plébánia irodáján anyakönyvezni kell.

Az egyházi szertartás (temetés, búcsúztató) felté-
tele: az elhunyt katolikus, plébániánk területén la-
kott, és a hozzátartozók kérjék az egyház imádságát 
az elhunytért. Az elhunytak bejelentése és a teme-
tés egyeztetése a templom előterében lévő plébániai 
irodán történik. A plébánia elhunytjaiért hétfőn az 
esti, 18 órai szentmisében imádkozunk.
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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!



19

„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

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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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

VASÁRNAPI KÁVÉHÁZ

Személyes találkozás, beszélgetés lehetősége a 10.00 
órai szentmise után
Szeretettel látjuk a közösség minden tagját vasárna-
ponként a Pasaréti Közösségi Ház nagytermében!
A 10.00-kor kezdődő szentmise után teával, kávé-
val, frissítővel várunk mindenkit, aki szívesen be-
szélgetne 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 Ház-
ban versnépszerűsítő misszióval vár a 

Mondj Te is egy verset kezdeményezés. 
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Egy hely, ahol mindenki elmondhatja a magáét. Egy 
hely, ahol mindenki otthon érezheti magát. Egy hely, 
ahol a közösségszervező és egyben megtartó erő a 
magyar irodalom. Egy hely, ahol nemcsak mond-
juk, hanem hallgatjuk is a verseket. Egy hely, ahol a 
versek mellé fi nom borok és falatok is járnak. Nem 
kell mást tenned, mint eljönnöd. Elmondanod ked-
venc versedet, kedvenc prózádat, megosztani ve-
lünk, amit szeretsz, megosztani velünk, amire eddig 
nem volt sem helyszín, sem alkalom, sem közönség. 
Itt nemcsak verseket mondunk, hanem hallgatunk 
is. Hallgatjuk egymást. Nem előadóművészetre, ha-
nem a versek szeretetére, tiszteletére nevelünk, mi-
közben saját magunk is alakulunk.
Légy hát részese az első pasaréti irodalmi estnek, ta-
lálkozzunk 19 órakor a Pasaréti Közösségi Házban, 
ahová mindenki ingyen léphet be! A Mondj Te is 
egy verset kezdeményezés több éve működik sikere-
sen. Budapesten több kerületében, sőt már Kapos-
váron, Szentendrén is van versmondó körünk, és 
szépen alakul a többi nagyobb városban való közös-
ségépítés is. Itt ugyanis mindenki tényleg elmond-
hatja a magáét.

SÁROSI ATTILA FILMKLUB

Minden hónap utolsó csütörtöki napján tematikus 
fi lmvetítés indul a Filmklub keretén belül. A fi lmve-
títést követően szeretettel várjuk egy közös beszél-
getésre a fi lm rendezőjével, szereplőjével vagy fi lm-
szakértővel!

Alkalmak: február 24., március 31., április 28; 

A belépés regisztrációhoz kötött! Információ a 
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.
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FOGLALKOZÁSOK 
GYERMEKEKNEK

Kerekítő Mondókás Móka (0-3 év)
Csütörtök, 10.00-10.30
Foglalkozásaink középpontjában az ölbeli játékok 
állnak.
Elérhetőség: Dr. Bogdán Dóra, 06-30-205-5703

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, 10.00-10.30
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
Kerekítő Manó bábjeleneteivel, dalokkal, mondó-
kákkal, hangszerjátékkal és ejtőernyős kislabdákkal 
várjuk a kedves családokat!
Dr. Bogdán Dóra, 06-30-205-5703

Pöttöm Balett (3-4,5 év)
Péntek, 16.30-17.00
Hetente egyszer félórában kiscsoportos balett fel-
készítést tartok 3-4,5 éves lányoknak-fi úknak.
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-70-55-44170, 
www.balettora.hu, Mozdulatcsiszoló Táncműhely
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Óvodás balett kezdőknek/haladóknak 
Kezdő I.: hétfő-szerda, 16.00-16.45
Kezdő II.: kedd, 16.15 és péntek, 15.45
Haladó: hétfő-szerda, 16.45-17.30

Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-70-55-44170, 
www.balettora.hu, Mozdulatcsiszoló Táncműhely 
Artistkids (3-12 év)
Csütörtök, 16.00-17.00  
Ismerd meg a legnagyobb festőket és műveiket, légy 
Picasso, Dali vagy akár Frida! Fedezzük fel együtt 
rejtélyes és izgalmas életüket, műalkotásaik sokszí-
nű világát!
Elérhetőség: Kiss Györgyi Rita, 06-30-611-2650, 
www.artistkids.hu

VarázsZene (4-10 év)
Péntek, 15.00-16.00
Varázslatos komplex zenei foglalkozások Kokas 
Klára módszere nyomán óvodás és kisiskolás gye-
rekeknek 4-től 10 éves korig.
Elérhetőség: Németh Márta, 06-30-620-0310
Spatzentanz (3-6 év)
Kedd, 17.00-17.45 
Német játékos-zenés-táncos foglalkozás.
Elérhetőség: Salekovics Kinga, német nemzetiségi 
óvodapedagógus, 06-20-441-2299
Klasszikus balett kisiskolásoknak
Hétfő és szerda, 17.30-18.30
Az órán balett előkészítő gimnasztikát, balett rúd-
gyakorlatokat, forgásokat, ugrásokat, koreográfi á-
kat lehet tanulni.
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-70-554-4170, 
www.balettora.hu, Mozdulatcsiszoló Táncműhely

Művészi jazztánc felsősöknek, középiskolásoknak 
Kedd, 17.00-18.00; csütörtök, 16.45-18.00 
Jazztánc órán megtanuljuk a testünket egészsége-
sen, logikusan fejleszteni, tanítani.
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi, 06-70-554-4170, 
www.balettora.hu, Mozdulatcsiszoló Táncműhely
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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 kí-
vül a látványelemek teszik különlegessé.
Elérhetőség: Tóth Merci 06-70-340-4195, 
philadelphiatancklub@gmail.com

KidsCastle FUN Academy (5-10 év)
Szombat, 9.30-12.00
A KidsCastle Fun Academy szombatonként várja 
azokat a 5-10 éves gyerekeket, akik angol anyanyel-
vi tanárokkal játékosan és változatos tevékenysége-
ken keresztül szeretnék megismerni az angol nyel-
vet vagy elmélyíteni az idegen nyelvi ismereteiket.
Elérhetőség: Kavalecz Bernadett, 06-70-740-9089

SMART Start OVI-SULI tanuláselőkészítő 
Nagy óvodásoknak és kis elsősöknek komplex 
tanuláselőkészítő program – Hogy már az első 
perctől sikerélmény legyen az iskola!
További információ: Péter Kata, 06-20-980-7709,
szervezes@kooplab.hu

SMART Start komplex tanulásfejlesztés tan-
folyam 10-14 éves gyerekeknek 4 Modulban – 
Kezdjen el okosan tanulni!
25 órás komplex program: 20 óra tantermi tanfo-
lyam + 5 óra (minden modulhoz kapcsolódó 1 óra) 
online konzultáció. Gyakorlatorientáltan, differen-
ciáltan, máshol nem elérhető oktatási anyagokkal, 
amelyek a tanfolyamot követően is fontos eszközök  
a tanulás támogatásához. Foglalkozások kéthetente 
szombatonként 9.00-14.00 óra között. Hogy siker-
élmény legyen a tanulás!
További információ: Péter Kata, 06-20-980-7709,
szervezes@kooplab.hu
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FOGLALKOZÁSOK FELNŐTTEKNEK

Párkereső találkozások fi ataloknak (25-35 év 
között ajánlott)
„Lélek-jelenlét”: irodalomterápiás önismereti fog-
lalkozás kortársakkal közösségben, kéthetente csü-
törtökönként este, dr. Eigner Judit biblioterapeuta 
vezetésével. Jelentkezés és további információk: 
Eigner Judit, 06-20-828-0879, eigner.j@signum.hu

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, 10.00-11.00, szerda 9.00-10.00
Korosztályól és nemtől függetlenül látogatha-
tó erősítő, kondicionáló torna zenei aláfestéssel.
Elérhetőség: Túri Vera, 06-20-775-3475
Szenior örömtánc, közösségi tánc
Kedd 11.10-12.10, péntek, 10.30-12.00
MOZGÁS - ÖRÖM - AGYTORNA
Elérhetőség: Schróth Ágnes, 06-30-412-6890

Kondicionáló gyógytorna időseknek
Kedd és csütörtök, 14.30-15.30
Elérhetőség: Tatai Gyuláné Mari, 06-20-220-1709

Felnőtt társastánc tanfolyam
Kedd, 18.00-19.00
Latin-amerikai, standard táncok és divattáncok alap-
lépéseire épülő rövid koreográfi ák sajátíthatóak el a 
tanfolyam során. 
Elérhetőség: Szandányi Szabolcs, 06-70-340-4195, 
philadelphiatancklub@gmail.com
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Nia Torna
Péntek, 18.00-19.00
A Nia Technika egy tánc alapú mozgásprogram, 
ahol az idegrendszer, a légző- és keringési rendszer 
mozgással történő harmonizálása történik.
Elérhetőség: Zucker-Fenyő Edit,
06-70-333-4915

Balett gimnasztika felnőtteknek
Csütörtök, 18.00-19.30
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi 06-70-554-4170, 
www.balettora.hu, Mozdulatcsiszoló Táncműhely

Művészi jazztánc középiskolásoknak
és felnőtteknek
Kedd, 17.00-18.00, csütörtök, 16.45-18.00
Jazztánc órán megtanuljuk a testünket egészsége-
sen, logikusan fejleszteni, tanítani.
Elérhetőség: Garbaisz Gyöngyi 06-70-554-4170, 
www.balettora.hu, Mozdulatcsiszoló Táncműhely 

Dinamikus törzsstabilizáció & streching
Szerda, 19.00-20.00
Érdeklődés, információ: Pásztor Andrea,
andi.pasztor@hotmail.com
Alakformáló/zsírégető aerobik óra
Hétfő, 18.30-19.30
Kardió és erősítő edzés, intenzitást illetően mindig 
igazodva a kliensek igényeihez.
Előzetes bejelentkezés szükséges: Fucskó Zsuzsan-
na, 06-20-365-6265

Kettlebell edzés
Kedd és csütörtök, 20.00-21.00
A kettlebell edzés egy egyszerű és hatékony módja 
az erő és állóképesség fejlesztésének.
Elérhetőség: Gerlai Zoltán, 06-20-341-6447

GymBI
Péntek, 9.00-10.00
Saját testsúllyal illetve eszközökkel végzett full body 
aerobik edzés.
Előzetes bejelentkezés szükséges: Szebedy Bíborka, 
06-20-599-6438



27

Előzetes bejelentkezést kérünk telefonon vagy 
e-mailben.
A járványhelyzetre tekintettel a Kilátó munkatársaival 
online és telefonos beszélgetés is egyeztethető.

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.

A járványhelyzetben sem 
vagy egyedül

A megértő beszélgetés segít 
továbblépni
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AVE kurzus: három összefüggő hétvége egyedül-
álló szülőknek, akik még nem tudták földolgozni a 
szakítás, válás sebét, és ezek a kérdések foglalkoz-
tatják:

• Egyedül maradtam. Hogyan tovább a párom nél-
kül?

• Miért engedte meg ezt az Isten?
• Hogyan bocsássam meg a „megbocsáthatatlant?
• A gyerekeim sorsa meg van pecsételve?
• Hogyan neveljem egyedül a gyerekeket?
• Mit tehetek értük, ha nincsenek velem?
• Tudom-e még értékesnek érezni magam?
• Ezentúl magányra vagyok ítélve?
• Van így helyem az Egyházban?
• Lehetek még boldog? Hogyan tovább?
Ha sorstársakkal szeretnél választ találni, jelentkezz!
Időpontok:

Árpilis 9-10.
Április 30., május 1.
Május 28-29.

Jelentkezés és tudnivalók:
www.avelap.hu, 06-30-454-0939

AVE-KURZUS
A PASARÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

CSALÁDI-HÁZ
– CSALÁDPASZTORÁCÓS PROGRAMOK
A PASARÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

A Budapest Pasaréti Páduai Szent An-
tal Plébánián az elmúlt években kiépült 
egy a családi élet egészét átfogó prog-
ram, amely a katolikus egyház tanítása, 
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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), hitok-
tatás keretében, melynek egyik fontos célkitűzése, 
hogy a szülő-gyermek kapcsolatot ápolja-erősítse, a 
kamasz évek nehezebb korszakában is.

Ezért a kurzus során több szülői találkozót is szer-
vezünk, hogy tájékoztatást adjunk a tanfolyam fel-
építéséről, témaköreiről és megerősítést adjunk a 
szülőknek a felelősségteljes neveléshez.  Egyre töb-
ben érdeklődnek a kurzus iránt, ezért 2022-ben egy 
oktatóképzést is szervezünk, hogy minél többen el 
tudjanak jutni a fi atalokhoz.
Időpontok: június 17-19., július 29-31.
Részletek és jelentkezés a honlapon: teenstar.hu
Egyéb információk: teenstarelnokseg@gmail.com
Sótonyiné Prevoz Cecília, 06-30-434-5802

azaz Krisztusba vetett hitünk alapján egyénileg és 
közösségileg, lelkipásztori és mentális eszközök-
kel szeretné segíteni különböző életszakaszukban a 
közösség tagjait. Ennek a minden életszakaszra ki-
dolgozott családpasztorációs programnak megfele-
lő infrastrukturális bázist biztosít az újonnan épült 
Pasaréti Közösségi Ház. Az előadások és személyes 
beszélgetések díjmentesek, de regisztrációhoz kö-
töttek.
A Miniszterelnökség és a Tempus Közalapítvány tá-
mogatásával, a 2021/22-es tanévben az alábbi prog-
ramoknak adunk otthont:

Jegyespárok
Jegyessuli: A hagyományos jegyesokta-
táson túl családpasztorációs szakemberek 
által vezetett „jegyessuli” a házasságra való felké-
szüléshez. Jegyessuli 2022. februártól húsvétig az 
alábbi dátumokon: nyitóalkalom: február 5., 10.00.
Február 8., 15., 22., március 1., 8., 22., 29., április 5., 



30

„Szülő-suli” előadás alkalmak

Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató előadás-
sorozata: február 23.: „Egymás kedvéért szület-
tünk” - A férfi  és a nő. Március 21.: KI-találjuk, 
vagy MEG-találjuk magunkat? Április 26.: Önbiza-
lom, önértékelés, önbecsülés.

Dr Maróty Andrea: Családterápia, párkapcsola-
ti terápia. Csoportos előadások, páros beszélgeté-
sek és támogató kísérés egész évben.

Ölelj át program!

Anyós Suli
Anyósok és fi atal vagy idős menyek, vejek gyertek, 
mert: Igenis sokat lehet tenni a házaspárok és az 
egész család boldogságáért, ha a generációk tudato-
san is próbálnak odafi gyelni konfl iktusaik elkerülé-
sére vagy gyógyítására!

12. Bővebben információk: pasaretiferencesek.hu/
jegyesoktatás/Házaspárok

Természetes családtervezés Creighton-módszer 
ismertetése (termékenységi kérdések) két előadás: 
március 29. és május 7.

Ha te is szívesen megosztanád az anyó-
sod által okozott örömöket vagy épp se-
beket, segítünk azok helyes kezelésében, 
feldolgozásában!

Az Anyós suli nemcsak anyósoknak szól:
• utat mutat a leválás küzdelmeiben, a határok ki-

alakításában;
• segít enyhíteni a generációk közti távolságot;
• megtanít elengedni felnőtt gyermekedet;
• elkísér kapcsolatotok javításának útján;  



31

Elváltak
AVE kurzus:
Segítségnyújtás a gyermekeit egyedül nevelő szülők 
válásban sérült gyermekei nevelési kérdéseiben és 
az újrakezdésben.
Időpontok: április 9-10.; április 30-május 1.; május 
28-29. hétvégeken
Elérhetőség: Madocsai Bea, 06-30-357-9218

Nyugdíjasok
Bánatszelídítő csoport:
Szeretteiket elvesztett megözvegyült időseknek 
gyászterapeuta bevonásával segítő programok és 
beszélgetések „Bánat-szelídítő” sorstárs csoportja-
inkban kéthetente, szerda délelőtt az alábbi dátu-
mokon: február 16., március 2., március 16., márci-
us 30., április 27. Előzetes bejelentkezés szükséges 
a 06-30-462-9272-es telefonszámon, Tegzes Kata-
lin s.a. nővérnél.

Nyugdíjasklub:
2022. júniusig minden páratlan csütörtökön délelőtt 
az alábbi dátumokon: február 17., március 3., márci-
us 17., március 31., április 14., április 28., stb.
Előadások, kulturális programok és vezetett séták. 
További információk: Prevoz Irén, 06-30-402-3977

• megismertet az új szerepkör sajátosságaival;
• játékos tanulás útján harmonizálja a családon be-

lüli kapcsolatokat; 
• megmutatja, hogyan tudjuk egymást támogat-

va megélni aktuális életfeladatainkat; mellyel sok 
hosszú év sérelmei oldódhatnak fel!

Időpontok: március 8., április 12., május 10.
Vezeti: Süttő Márta mentálhigiénés szakember és 
Szikora Ildikó gyógypedagógus
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PASARÉTEN

2019 szeptembere óta a TeenSTAR jelen van a pa-
saréti hittancsoportokban. A 8. osztályos korosztály 
egy éven át, kéthetente másfél órában ingyen vehet 
részt a tanfolyamon, ahol interaktív foglalkozások 
keretében beszélgetünk a gyerekekkel személyiség-
ről, szexualitásról a test, érzelmek, értelem, kapcso-
latok, környezet, lélek/szellem által alkotott egység-
ként megközelítve.
A kurzus egyik fontos célkitűzése, hogy a szülő-
gyermek kapcsolatot ápolja-erősítse a kamasz évek 
nehezebb korszakában is. Ezért az év során több 
szülői találkozót is szervezünk, hogy tájékoztatást 
adjunk a tanfolyam felépítéséről, témaköreiről és 
megerősítést adjunk a szülőknek a felelősségteljes 
neveléshez. Bővebben a honlapunkon tájékozód-
hatnak: teenstar.hu.

Egyre többen érdeklődnek a kurzus iránt, ezért 
2022-ben egy oktatóképzést is szervezünk, hogy 
minél többen el tudjanak jutni a fi atalokhoz.
Időpontok: június 17-19., július 29-31.
Részletek és jelentkezés a honlapon: teenstar.hu
Egyéb információk: teenstarelnokseg@gmail.com
Sótonyiné Prevoz Cecília, 06-30-434-5802



33

Szeretettel hívlak Benneteket, ha
• vágytok egymással újra vagy mélyebben átélni a 

testi-lelki közelség örömét,
• szeretnétek jól kezelni a konfl iktusaitokat és egyre 

boldogabbnak lenni,
• gyerekeiteket örömteli légkörben, lelkileg egészsé-

gesen szeretnétek nevelni,
• néhány év házasság, a kisgyerekes időszak vagy a 

gyerekek kirepülése után új lendületet szeretnétek 
vinni a kapcsolatotokba.

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
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• 18.00 Szentmise után a jegyesek 
megáldása

JEGYESEK MEGÁLDÁSA

13. Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

VASÁRNAP

18.00

JELENTKEZŐKET VÁRUNK

A szülők számára nagy segítséget jelent – pél-
dául, amikor hittanos közösségbe szeretnének jönni 
–, ha gyermekeiket egyházközségünkben élő, meg-
bízható és általuk is ismert fi atalokra bízhatják.
Így várjuk azoknak a 18 éves korukat betöltött fi -
ataloknak jelentkezését, akik alkalomszerűen vagy 
rendszeresen vállalnának gyermekfelügyeletet, és 
ebből szeretnének egy kis zsebpénz kiegészítést.
Akik vállalkoznak erre, elérhetőségüket adják le a 
portán, hogy megszervezhessük a gyermekfelügye-
letek vállalását. Reméljük, ezzel is előmozdítjuk plé-
bániánk belső egységét.

KÉTSZER 1 %
Megkezdődött az adóbevallások előkészítésé-
nek időszaka. Kérjük, a kétszer egy százalék ese-
tében elsőként a katolikus egyházat (0011), majd a 
Pasaréti Ferences Alapítványt (adószám: 18096026-
2-41)vagy az Egyházzenei Alapítványt (adószám: 
18078226-1-41) jelöljétek meg.
Ezzel az apró fi gyelmességgel sokat tudtok segíte-
ni kezdeményezéseink anyagi hátterének megterem-
tésében.
Fontos, hogy ezt az úgynevezett „nullás” adózók 
is tegyék meg, mert az ilyen bejelölések arányának 
megfelelően az állam kiegészítő támogatást ad az 
egyháznak.
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PÓDIUMONCSÜTÖRTÖK

17.
19.00

Ma este Takács Bence Ervin, MMA 
díjas versmondó beszélget Nemcsák 
Károly Jászai Mari-díjas magyar színésszel, 
érdemes és kiváló művésszel, a József  
Attila Színház igazgatójával a Mondj Te is 
egy verset Egyesület szervezésében.

Az est során, a kötetlen beszélgetés mellett, megle-
petések, bejátszások és fi nom Dúzsi borok is vár-
ják az érdeklődőket.
A rendezvény ingyenes, de korlátozott fé-
rőhelyünk miatt regisztráció szükséges a
www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

A PódiumON színpadán: 
Nemcsák Károly

Pasaréti Közösségi Ház

SZÍNHÁZI ESTPÉNTEK

18.
19.00

Egyszereplős, egyfelvonásos előadás, amely Sárdy 
János 20. századi híres bonviván életének nagyobb 
állomásait és legszebb dalait mutatja be egy nagyma-
ma titkos naplóján keresztül. 
Zenés történet egy eltitkolt szerelemről.
Nagymamák, hozzátok el az unokáitokat! Unokák, 
hozzátok el a nagyszüleiteket!
Nézzétek meg együtt, milyen volt az, amikor ti vol-
tatok szerelmesek!

Szerelmem, Sárdy

Pasaréti Közösségi Ház
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SZÜLŐSULISZERDA

23.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

„Egymás kedvéért születtünk”
- A férfi  és a nő

• Uniszex? Fából vaskarika?
• Egy nyelvet beszélünk
• Problémamegoldás, stresszkezelés, szerelem fér-
fi /női módra

• Más az agyunk is?
• Szexualitás - különbözőség az egység szolgála-

tában
• „Egymás kedvéért születtünk” (M. Aurelius)

VASÁRNAP

20.
AZ ISTVÁNFFY KAMARAKÓRUS 
LITURGIKUS SZOLGÁLATA

18.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Bonifatio Graziani:
Missa „Il bianco e dolce cigno”

A főszereplő, Derzsi György  elő-
adásában felcsendülnek Sárdy
János, a legendás bonviván legna-
gyobb slágerei.
Írta: Meskó Zsolt

Rendezte: Harangi Mária

Jegyek és részletek a www.pasaretikozossegihaz.hu 
oldalon
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A mai nap perselyadományait a fe-
rences oktatási intézmények támo-
gatására továbbítjuk.

GYŰJTÉS

27.
VASÁRNAP

Az előadásból választ kapunk arra, hogy nemi ho-
vatartozásunk velünk született, vagy csupán neve-
lés kérdése?
Min alapszik a gender-elmélet? Mit jelent a cso-
portnyomás és hogyan működik?
Miben más a férfi  és női agy? Melyek a férfi ak és 
melyek a nők erősségei, gyengeségei?
Milyen a férfi as és a nőies vezetési stílus? Miért jó, 
hogy különbözőek vagyunk?
Mit jelent, hogy „egymás kedvéért születtünk”? 
Hogyan valósítható meg a férfi  és a nő egysége a 
párkapcsolatban, házasságban?
Uzsalyné dr.Pécsi Rita neveléskutató előadása

A rendezvény ingyenes, de segítséget jelent a re-
gisztráció a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

PÉNTEK

25-től
JELENTKEZÉS – A PLÉBÁNIA MÁRCIUS 
25-I HEILIGENKREUZ-I ZARÁNDOKLATÁRA

Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia

A Bécs melletti Heiliegenkreuzot 1133-ban alapí-
tották, a világ legrégebb óta folyamatosan működő 
kolostora, ma is hetven szerzetes lakja. 1187-ben a 
Szentföldről egy 24cm-es Szent Kereszt ereklye ér-
kezett a monostorba, amely előtt mi is tiszteletün-
ket tesszük.
Jelentkezés az utazási költség befi zetésével a portán.

Óvoda, általános és középiskola, főiskola, 
gimnáziumi és egyetemi kollégium is tarto-
zik rendtartományukhoz, amelyben mint-
egy 1700 diák tanul és 300 világi munka-
társ dolgozik.
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KEDD

1.
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

Május 8-14. között plébániai zarándoklatot szer-
vezünk ferences zarándokhelyeinkre. Állomásaink: 
Assisi, Loreto, San Giovanni Rotondo (Pió atya 
sírja), Manopello, Alverna.

A mai naptól a portán részletes in-
formációk állnak rendelkezésre az 
útról, ahol az előleg befi zetésével 
lehet jelentkezni.

Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia

KEDD

1-től
JELENTKEZÉS – A PLÉBÁNIA MÁJUS 
8-14. KÖZÖTTI ZARÁNDOKLATÁRA
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ELSŐSZOMBATI
RÓZSAFÜZÉR

16.00-tól Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

SZOMBAT

5.
A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk elmélkedések 
közbeiktatásával a közömbösök, 
bűnösök, nem hívők megtéréséért.

• 18.00 Hamuszentelés és hamvaz-
kodás a szentmise keretében

• 18.45 Plébániai bűnbánati este. 
A Katekézist vezeti: P. Berhidai 
Piusz OFM Egyházunk „Istennel való egyesülé-
sünk eszköze” címmel. Majd gyónási lehetőség, 
szentségimádás.

Szigorú böjti nap, amelynek rendje a következő:
• a 18 és 60 év közöttiek számára maximum há-

romszori étkezés, azon belül is csak egy bősége-
sebb táplálkozás,

• valamennyi 14 év feletti hívőnek kötelező hús-
tilalom az előírás.

• Beteg testvéreink imával, jócselekedetekkel, 
más önmegtagadással csatlakozhatnak ezekhez a 
bűnbánati alkalmakhoz.

KERESZTÚTPÉNTEK

4.
17.00

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

HAMVAZÓSZERDASZERDA

2. Pasaréti Páduai Szent Antal Templom
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HITÉLETI ELŐADÁS
– A SZÓ SZIMFÓNIÁJA
– KULTÚRA, FERENCESSÉG, 
KORKÉRDÉSEK ELŐADÁSSOROZAT

HÉTFŐ

7.
19.00

„Lelkész a lélekről”

Pasaréti Közösségi Ház

„A Szó szimfóniája – kultúra, ferencesség, korkér-
dések” című sorozatunk első tavaszi előadása a „lé-
lekkel” kapcsolatos kérdéseinket járja körül, ame-
lyek közül az első: vajon tapasztalhatjuk-e életünk-
nek a lelki dimenzióját vagy csupán elméleti okfej-
tések révén tudhatunk róla? Milyen tapasztalata-
it oszthatja meg ezzel kapcsolatban egy lelkipász-
tor, aki katolikus pap? Az előadás és beszélgetés 

során Assisi Szent Ferenc 13. századi 
emberképéből indulunk ki, de szeret-
nénk megérkezni a saját korunk nyel-
vén megfogalmazott test-lélek problé-
mához.

Előadó: Bagyinszki Ágoston OFM

A rendezvény ingyenes, de segítséget jelent a re-
gisztráció a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

KERESZTÚTPÉNTEK

11.
17.00

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom
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PÓDIUMSZÍNHÁZPÉNTEK

11.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Párbeszéd, sötétben
– Koncertszínház Csoóri 
Sándor életműve alapján

Vecsei H. Miklós és csapata Arany Já-
nos, József  Attila és Pilinszky János élet-
műve után most Csoóri Sándor munkássá-

ga előtt tisztelegve hozott létre egy koncert-színházi elő-
adást, amely a mai eltávolodás és uniformizálódás ellen 
keres szenvedélyes és egymásra fi gyeléssel teli válaszokat.
Jegyvásárlás: a pasaretikozossegihaz.hu oldalon vagy 
személyesen a PKH portán. 

VASÁRNAP

13.
AZ ISTVÁNFFY KAMARAKÓRUS 
LITURGIKUS SZOLGÁLATA

18.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Bonifatio Graziani:
Missa brevis

• Ezen a napon Ferenc pápa megválasztásának 
évfordulóját ünnepeljük. Imádkozzunk érte!

KERESZTÚTPÉNTEK

18.
17.00

Pasaréti Páduai
Szent Antal Templom

KEDD

15-től
JEGYVÁSÁRLÁS
A LOCSOLÓBÁLRA
Részletek:
www.pasaretikozossegihaz.hu
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AZ ELSŐÁLDOZÓK 
ELSŐ GYÓNÁSA

SZOMBAT

19.
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom15.00

POGÁCSAVENDÉGSÉG
ÉS KRUMPLIEBÉD

SZOMBAT,
VASÁRNAP

19-20.

A mai napon két formában is 
segítségére siethetünk az Irak-
ban lévő quaraqoshi óvodába 
járó gyermekeknek és az őket nevelő ferences nő-
véreknek:
• A szentmisék után pogácsacsomagokat osztunk a 

templom előtt,
• március 20-án pedig 11.00-13.30 között a közös-

ségi házba krumpliebédre várjuk azokat, akik egy-
mással is találkozni szeretnének az adakozás so-
rán.

Adományainkkal támogassuk egy nem keresztény 
környezetben élő kis katolikus közösség és az őket 
szolgáló kedvesnővérek helyben maradását, ott se-
gítsünk hitük miatt keresztet viselőknek, ahol élnek.

VASÁRNAP

20.
AZ EGYHÁZI ADÓ 
BEFIZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
Az egyházi hozzájárulás fedezi plébá-
niánk működését, az alkalmazotti bé-
reket.

Ma a templomkapuban lehetőséget biztosítunk az 
ún. egyházi adó befi zetésére, ami az éves jövedelem 
1%-a. Ugyanez megtehető átutalással is plébániánk 
számlaszámára (OTP 11702036-20626833). Kér-
jük, aki teheti, támogassa ezzel is a mindennapi mű-
ködés előrehaladását.
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ELSŐÁLDOZÓK ÉS 
KATEKUMENEK 
KIVÁLASZTÁSA

VASÁRNAP

20.
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

• 10.00 Az elsőáldozók kiválasztása
• 18.00 A Hitvallás, a Miatyánk és a Szentírás átadá-

sa a keresztelendőknek
• A misék után az egyházi adó befi zetésének lehe-

tősége

SZERDA

23.
19.00

Eutanázia

Pasaréti Közösségi Ház

BIOETIKA
ELŐADÁS-SOROZAT 1.

Sose halunk meg - hangzik a 90-es évek egyik hí-
res vígjátékának címe, vagy ha mindenképpen mu-
száj, akkor lehetőleg gyorsan és fájdalommentesen. 
Az eutanázia épp ezt a társadalmi kérdést érinti: egy 
elöregedő társadalom, ahol az elmúlás tragédia, ami 
szoros kapcsolatban van azzal, hogy csak ebben az 
életben reménykedünk. Mit tanít az Egyház a „bol-
dog halálról”?
3 részből álló előadás-sorozatot tartunk a Pasaréti 
Közösségi Házban, mely során az eutanázia, a mes-
terséges megtermékenyítés és a genderkérdés téma-
körét járjuk körül.
Az előadásokat tartja: Dr. Németh Gábor iroda-
igazgató, MKPK Titkársága
Regisztráció: www.pasaretikozossegihaz.hu
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URUNK SZÜLETÉSÉNEK 
HÍRÜLADÁSA

PÉNTEK

25.
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom17.00, 18.00

• 17.00 Keresztút

• 18.00 A gyermeket váró házaspárok 
megáldása

PÓDIUMONCSÜTÖRTÖK

24.
19.00

Beszélgetés Lukács Sándor Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas magyar színésszel, kíváló és 
érdemes művésszel.
További információk a pasaretikozossegihaz.hu 
oldalon!

PódiumON:
Lukács Sándor

Pasaréti Közösségi Ház

PÉNTEK

25.
PLÉBÁNIAI ZARÁNDOKLAT 
HEILIGENKREUZBA
A Bécs melletti Heiliegenkreuzot 
1133-ban alapították, a világ legrégebb

óta folyamatosan működő kolostora, ma is hetven 
szerzetes lakja. Utunk során megállunk az osztrák-
magyar határ mentén lévő Boldogasszony ferences 
zarándokhelyen.
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TARTÓSÉLELMISZER-
GYŰJTÉS

VASÁRNAPTÓL
VASÁRNAPIG

27-től

Az MKPK felhívására templo-
munkban is köszönettel fogadjuk a 
hívek tartósélelmiszer-adományait, 
amelyeket a Karitász segítői juttat-
nak el a rászorulókhoz.

Pasaréti Páduai Szent Antal Plébániaáprilis 3-ig

VASÁRNAP

27.
AZ EGYHÁZI ADÓ 
BEFIZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Az egyházi hozzájárulás fedezi 
plébániánk működését, az alkal-
mazotti béreket.

Ma a templomkapuban lehetőséget biztosítunk az 
ún. egyházi adó befi zetésére, ami az éves jövedelem 
1%-a. Ugyanez megtehető átutalással is plébániánk 
számlaszámára (OTP 11702036-20626833). Kérjük, 
aki teheti, támogassa ezzel is a mindennapi műkö-
dés előrehaladását.

TEMPLOMTAKARÍTÁSSZOMBAT

26.
9.30

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

A tél elmúltával várjuk a kicsiket és 
nagyokat, hogy mindenki adottsá-
gai szerint segítsen előkészíteni a 
templomot a húsvéti ünnepekre. 
Hozzunk magunkkal takarítóesz-
közöket is!



ÁPRILIS

46

KERESZTÚTPÉNTEK

1.
17.00

Pasaréti Páduai
Szent Antal Templom

EGYHÁZKÖZSÉGI 
LELKINAP

SZOMBAT

2.
Máriaremete9.30-tól

Idén is zarándoklat formájában tartjuk meg a 
lelkinapot. 9.30-kor találkozunk a Páfrány utca vé-
génél lévő sorompónál, felnőttek és gyerekek on-
nan zarándokolunk Máriaremetetére. Gercse ká-
polnánál gyónási lehetőség, szentségimádás, a gyer-
mekek számára egyéb programok. Megérkezésünk 
után Máriaremetén szentmisével zárjuk a zarándok-
latot.
Az idősebbek számára 10.00-kor indul a külön busz 
Máriaremetére a templom elől, ahol elmélkedés, 
gyónási lehetőség, Mária hét fájdalma – szertartás 
lesz. Majd a gyalogos zarándokok megérkezése után 
szentmisével zárjuk a napot.
Az elmélkedések témája közös: A feltámadás tanúi 

címmel, amit a máriaremetei 
programokba bekapcsolódók-
nak P. Horváth Achilles tart, 
a gyalogos zarándokok elmél-
kedését vezeti és a szentmisén 
prédikál  Balázs Jeromos fe-
rences testvér.

Mozdulj ki, Krisztusért!
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PÓDIUMSZÍNHÁZVASÁRNAP

3.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Irodalmi est a Magyar Batthyány Alapítvány 
szervezésében.
Főszerepben: Horváth Lili Jászai-díjas színművész

Tony – Szeressétek 
egymást, és tiszteljétek 

atyátok emlékét!

Tony számára a stabilitást a történelmi és a családi 
gyökerek adták; a nemzetvédő, nemzetépítő tettek, 

az alapvető emberi értékek szilárd képvi-
selete, valamint a gondoskodás, a felelős-
ségvállalás és a helytállás. A keresztény ér-
tékek úgy fonták át, ölelték körbe szemé-
lyiségét és cselekedeteit, hogy alakja a mai 
napig példaképként ragyog a magyar tör-
ténelem virtuális képtárában. A Batthyá-
ny-Zichy vérvonal halhatatlan leszárma-
zottja ő – mindörökké!

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

• A mai nap perselyadományait a szentföldi ke-
resztényeknek továbbítjuk.

VASÁRNAP

3.
AZ EGYHÁZI ADÓ 
BEFIZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
Az egyházi hozzájárulás fedezi 
plébániánk működését, az alkal-
mazotti béreket.

Ma a templomkapuban lehetőséget biztosítunk az 
ún. egyházi adó befi zetésére, ami az éves jövedelem 
1%-a. Ugyanez megtehető átutalással is plébániánk 
számlaszámára (OTP 11702036-20626833). Kérjük, 
aki teheti, támogassa ezzel is a mindennapi műkö-
dés előrehaladását.
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HITÉLETI ELŐADÁS
– A SZÓ SZIMFÓNIÁJA
– KULTÚRA, FERENCESSÉG, 
KORKÉRDÉSEK ELŐADÁSSOROZAT

HÉTFŐ

4.
19.00

A miértek miértje
Töprengések a legfájóbb emberi 

kérdésről – Karl Rahner gondolatai 

nyomán

Pasaréti Közösségi Ház

Miért a rossz? Miért a szenvedés? Miért 
hagyja Isten, hogy szenvedjünk? Meddig lehet el-
menni a válaszok keresésében? Lehet válaszok nél-
kül élni? És hinni?
Előadó: Szabó Péter OFM

A rendezvény ingyenes, de segítséget jelent a re-
gisztráció a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

KEDD

5.
19.00 Pasaréti Közösségi Ház

MONDJ TE IS
EGY VERSET

Takács Bence Ervin
MMA-ösztöndíjas versmondó estje
– Egy hely, ahol mindenki elmondhatja a 

magáét!

MISEHELYSZÍN VÁLTOZÁS

Az április 5-én, a 18.00-kor, április 6. és 7-én pedig 
a 7.30-kor és 18.00-kor kezdődő szentmiséket a Pa-
saréti Közösségi Ház kápolnájában tartjuk.
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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

Mindkét nap két előadás:
6., szerda, 19.00 és 20.15
7., csütörtök, 19.00 és 20.15

Egy történet, amelyet 2000 éve évről 
évre elmondunk újra és újra, és még-
is, mintha nem ismernénk. Budapest 
egyetlen temploma a pasaréti, ahol 

húsvét előtt ilyen prózai előadásban látható Jé-
zus életének utolsó napja 14 képben. A színmű 
egy mai, fi atal férfi  szemszögéből láttatja velünk azt 
a történetet, amely 2000 éve európai kultúránk és 
életünk kitörölhetetlen alapja.
Előadja: a templom színjátszó köre

10 éven felülieknek ajánlott, 7 év alattiaknak nem 
ajánlott
A belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadunk.

SZERDA,

6. és 7.
19.00 és

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

PASARÉTI PASSIÓ

20.15

CSÜTÖRTÖK

KERESZTÚTPÉNTEK

8.
17.00

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom



ÁPRILIS

50

URUNK 
SZENVEDÉSÉNEK 
VASÁRNAPJA, 
VIRÁGVASÁRNAP

10.
• 10.00 és 18.00 Barkaszentelés és kör-

menet

Hozzunk magunkkal barkát, virágos ága-
kat, amelyeket megszentelünk e két szentmi-
se alkalmával!

• A 10.00-es mise a közösségi ház előtt 
kezdődik, a következő szentmise 
12.00-kor lesz!

VASÁRNAP

NAGYHÉT, GYÓNTATÁS

• A nagyhét során a Laudest 7.30-kor 
imádkozzuk

Nap Óra Hely
11., Nagyhétfő 8.30-12.00 és 

14.00-17.00
Gyóntatási ügyelet a 
portánál

17.00-19.30 Templomi gyóntatás
12., Nagykedd 8.30-12.00 és 

14.00-17.00
Gyóntatási ügyelet a 
portánál

17.00-19.30 Templomi gyóntatás
13., Nagyszerda 8.30-12.00 és 

14.00-17.00
Gyóntatási ügyelet a 
portánál

17.00-19.30 Templomi gyóntatás
14., Nagycsütörtök 7.00-12.00, 

16.00-17.30, 
22.00-24.00

Templomi gyóntatás

14.00-16.00 Gyóntatási ügyelet a 
portánál

15. Nagypéntek 7.00-12.00, 
14.00-17.30, 
22.00-24.00

Templomi gyóntatás

16., Nagyszombat 7.00-12.00, 
14.00-19.30

Templomi gyóntatás
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NAGYSZOMBAT

16. Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

• 7.30 Lamentáció, a nap fo-
lyamán szentsírlátogatás

• 20.00 vigília-mise, keresztelés
• Templomi gyóntatás: 7.00-12.00, 14.00-19.30

NAGYCSÜTÖRTÖK
Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

NAGYPÉNTEK

• 7.30 lamentáció
• 15.00 Keresztút
• 18.00 Urunk 

szenvedésének ünneplése, majd virrasztás 24.00-ig
• Templomi gyóntatás: 7.00-12.00, 14.00-17.30, 

22.00-24.00

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

• 7.30 Lamentáció
• 18.00 Szentmise, majd virrasztás 

reggelig
• Templomi gyóntatás: 7.00-12.00, 

16.00-17.30, 22.00-24.00
• Gyóntatási ügyelet a portánál:

14.00-16.00

Szigorú böjt!

15.

14.

SZOMBAT

PÉNTEK

CSÜTÖRTÖK
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HÚSVÉTVASÁRNAP 
URUNK FELTÁMADÁSA17. Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

• A 10.00 Körmenet, szentmi-
se. A következő szentmise 
12.00-kor kezdődik

HÚSVÉTHÉTFŐ

18. Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

SZERDA

20.
19.30 Zeneakadémia, Nagyterem

Műsoron: Bach 3. Brandenbur-
gi verseny, Brahms: c-moll zon-
goranégyes, Schubert: C-dúr vo-
nósötös

Közreműködnek: Kokas Katalin, 
Kelemen Barnabás, Csalog 

Gábor, Fenyő László, Bogányi Tibor, Dinyés 
Soma, Rohmann Ditta, Bársony Péter, Marley 
Erickson, Braimah Kanneh-Mason

az autizmussal élőkért

Kelemen Barnabás
és barátai – FAB Enseble

LOCSOLÓBÁL 25 és 50 év közöttieknek
Részletek a pasaretikozossegihaz.hu oldalon

• Munkaszüneti nap
• Miserend: 7.00, 12.00, 18.00

VASÁRNAP

HÉTFŐ
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PÓDIUMONCSÜTÖRTÖK

21.
19.00

Ma este Takács Bence Ervin, MMA díjas 
versmondó beszélget Ókovács Szilvesz-
terrel, a Magyar Állami Operaház főigaz-
gatójával a Mondj Te is egy verset Egye-
sület szervezésében. Az est során, a kötet-

len beszélgetés mellett, meglepetések, bejátszások 
és fi nom Dúzsi borok is várják az érdeklődőket.
A rendezvény ingyenes, de korlátozott férő-
helyünk miatt regisztráció szükséges a www.
pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

A PódiumON színpadán:
Ókovács Szilveszter

Pasaréti Közösségi Ház

Moderátor: Becze Szilvia 

Az est védnökei: dr. Herczegh Anita, a 
köztársasági elnök felesége és dr. Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

Szervező: Ferences Rendtartomány, Fesztivál 
Akadémia Budapest

Jegyek kaphatók a Zeneakadémia jegypénztárában 
és a www.jegy.hu oldalon

ÓVODÁSOK HITTANASZOMBAT

23.
16.30, 17.00

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

• 16.30 Óvodások hittana
• 17.00 Óvodások miséje
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SZÜLŐSULIKEDD

26.
19.00

Pasaréti Közösségi Ház

Önbizalom, önértékelés, 
önbecsülés

• „Ilyen az egész család!?” – tényleg a genetika dönt?
Kritikus életszakaszok • A helyes önértékelés kiala-
kulása • Mit tehetünk? • A nevelés, önnevelés min-

denkor elsajátítható és alkalmazható esz-
köztára az önbizalom fejlesztéséhez • 
„Szeresd felebarátodat, mint önmaga-
dat!” ?
Ha ezek vagy hasonló kérdések foglal-
koztatnak, gyertek el! Szeretettel várunk!
Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató
Szülősuli előadása

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött a www.
pasaretikozossegihaz.hu oldalon.

VASÁRNAP

24.
AZ ISTVÁNFFY KAMARAKÓRUS 
LITURGIKUS SZOLGÁLATA

18.00 Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

Bonifatio Graziani: Missa „Vestiva i colli”

24.
AZ ISTENI IRGALMASSÁG 
VASÁRNAPJA 

• Gyűjtés a nyári táborok 
támogatására

Pasaréti Páduai Szent Antal Templom

VASÁRNAP
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CSIBEKÓRUS
– JUBILEUM

SZOMBAT

30.
A Csibekórus idén ünnepli ala-
pításának 40. évfordulóját. Eb-
ből az alkalomból egész napos 
családi ünnepet tartunk a plébánián, amelyen jelen 
lesznek a korábbi kórusvezetők, és szeretettel vá-
runk minden korábbi és jelenlegi kórustagot, roko-
nokat, ismerősöket és minden hívőt.
Program:
• 9.45 Gyülekező
• 10.00 Próba a volt csibevezetőkkel
• 11.00 Jubileumi mise
• 12.00-16.00 Agapé a Pasaréti Közösségi Házban

Mesterséges
megtermékenyítés 

A gyermektelenség egy fájó pont, amit a mesterséges 
megtermékenyítés orvosolni látszik, és talán ezért is 
reagál a társadalom nagy része ingerülten, elutasítóan 
arra, amit az Egyház e kérdésben tanít. Az Egyház ti-
lalma, amely nem is mindig tilalom, túlmutat azon az 
egyszerű válaszon, hogy gyereket akarok: a témát egy 
kissé tágabb horizonton próbáljuk meg bemutatni.
3 részből álló előadás-sorozatot tartunk a Pasaréti Kö-
zösségi Házban, mely során az eutanázia, a mestersé-
ges megtermékenyítés és a genderkérdés témakörét 
járjuk körül.
Az előadásokat tartja: Dr. Németh Gábor iroda-
igazgató, MKPK Titkársága
Regisztráció: www.pasaretikozossegihaz.hu

SZERDA

27.
19.00 Pasaréti Közösségi Ház

BIOETIKA
ELŐADÁS-SOROZAT 2.
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KÖNYVAJÁNLÓ

A portán kapható kiadványok

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.”

Jézus Barátai – Bethlenfalvy Gábor írásá-
ban tizenkét jól ismert bibliai személyiség 
gondolataiba, kételyeibe és erényeibe élhe-
tik bele magukat a gyermekek vagy a nekik 
felolvasók. A kötetet Kállai Nagy Kriszti-
na illusztrálta.

Bevezetés a vallástudományba
– Miért hasznos egy szekularizált közegben élő keresztény 
számára a vallási sokféleség nyitottabb, széles látószögű 
áttekintése? James C. Livingston szerint ez ráébreszthet 

minket arra, hogy valójában az ember ter-
mészetéhez tartozik a vallási tudat; hogy 
kultúráinknak vallási gyökérzete van; hogy 
ma a hitelességhez nélkülözhetetlen hitün-
ket és életfi lozófi ánkat tágabb összefüggés-
be helyezni.

Vukovári Panna PLUSZ sorozat köny-
vecskéi kalandra hívják az ol-
vasót, hogy a Megváltás mű-
vében még odafordulóbban 
vegyen részt.
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A mi arcaink
– pasaréti gyerekek hitvallásai
„Jézus azonban azt mondja: Engedjé-
tek hozzám jönni a gyermekeket, mert 
övék az Isten országa!”

P. Pákozdi István: Örömünk ünnepe

A köveken túl – Imádságos útikönyv Szent Fe-
renc és Szent Klára nyomában

Dr. Badacsonyiné Solt Éva Vilma: Örömhírünk

P. Kárpáti Kázmér OFM: Máriás fi atalok kézi-
könyve

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 összeállított könyvben a 
templom, a plébánia és a környéken élő hí-
vek közösségének múltjáról és a jelenéről 
olvashatunk.
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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!

Több mint 10 éve szerveződött újjá 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
A programok egy része februártól az új közösségi házba 
költözik. Kérjük, érdeklődjön munkatársainknál!
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 Isten 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?
- szerencsejátékot 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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Szerkesztette: 
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