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1200.A Mi arcaink tavalyi I. kötetének nagy sikerére való tekintettel,
idén megjelenik a II. kötet, benne 42 új pasaréti „arccal”.
AZ EGYHÁZ MI VAGYUNK. TE, ÉN, MI ÉS JÉZUS, MINDANNYIAN, EGYÜTT.
Az egyház nem papok, püspökök, szerzetesek hol szeretetre, hol kritikára érdemes társasága. Az egyház nem egy szolgáltatóház,
ahol egyórai figyelmünkért a lelkiismeretünk ápolásban részesül. Az egyház Jézus ajándéka mindannyiunknak. Közös hitre, örömre, közös cselekvésre, munkára hívó ajándék. Az isteni szeretet ajándéka, amelyben felelôsek vagyunk egymásért, éljünk akár egy
pasaréti fûtött lakásban, egy kórházi ágyon, egy gyermekotthonban, egy iraki menekülttáborban. Otthon, vagy otthontalanul
bárhol a világban. A szeretetben felelôsek vagyunk egymás hitéért, mosolyáért. A világ aszerint lesz jó, vagy rossz, hogy mivé
tesszük. Isten nem tud nélkülünk cselekedni, amióta megteremtette szabadságunkat.
Ez a könyv kísérlet. Ferenc pápa az egyház megújítására szólító kiáltásának kicsiny visszhangja. A római katolikus egyház negyven pasaréti tagja osztja meg gondolatait egyházáról, közösségérôl, Istenhez fûzôdô személyes viszonyáról. Vall örömeirôl,
küzdelmeirôl, útkeresésérôl, Isten szeretetérôl. Ôk nem egy elit csapat, hanem egyházunk, közösségünk tagjai. A mieink. A mi
arcaink. Te, én és mi. Jézus XXI. századi arcmásai, testvéreink. Olvassunk egymás tekintetébôl!

AUDITÓRIUM HUNGARICUM

A PLÉBÁN IÁN KAPHATÓ!

SZOLGÁLTATÁSAINK

Kájoni Ház
és a többiek

Köszöntô
„Egész Pasarét ezt olvassa!” – mondta valaki, amikor tavaly Adventre megjelent az
„A mi arcaink – Pasaréti hitvallás” címû kötet, benne 42 ôszinte és mély hitvallással.
Valóban megtisztelô öröm volt részesévé válni annyi ember hitének, tanúságtételének,
bensô örömének és küzdelmének, Isten utáni vágyának és keresésének, és szép volt
látni azt a színes gazdagságot, amit itt, Pasaréten az Úr Istentôl kaptunk, ahogy
egymáson keresztül erôsít és bátorít az evangélium bátrabb megélésére, a hitben való
élet küzdelmének vállalására, egymás hordozására.
Ebbôl a tapasztalatból született meg a vágy és az ötlet, hogy – miközben már készül
az említett könyv második kötete is, a személyes tanúságtételek mellett – egyházközségünk csoportjait is segítségül hívjuk, hogy a plébánia közösségi életének
gazdagságát is meg tudjuk jeleníteni, be tudjuk mutatni egymásnak.
Sokakban elevenen él még Grácián atya mosolya: „Testvérek, Pasarét az más!” Persze
itt is emberek élnek, sok jó és mégis gyarlóan botorkáló, a mindennapok kihívásaival
küszködô, hús-vér ember. Mégsem magányosan hitre törekvôk, hanem közösségben
együtt keresôk, hiszen a hit közösséget szül. Isten országát keressük és éljük meg –
ferencesek, hívek, gyerekek, fiatalok és tapasztaltabbak, közösen: „Jézus Krisztus
ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!” (Zsid 13,8) Gazdagok vagyunk: Assisi Szent
Ferenc lelkisége, az itteni közösség sajátos elevensége és öröme mindennapi életünk
nélkülözhetetlen, szerves része, forrás, útmutató bíztatás, megtartó és bátorító erô.
A színes magazin, amit az olvasó most kézbe vehet, a pasaréti plébánián mûködô csoportok, közösségek életének sokszínû keresztmetszetét mutatja be a gyerekcsoportoktól kezdve az ifjúságon és a családosok közösségein át az idôsebb korosztályig, a régóta együtt és egy irányba tartó csoportoktól az újonnan születettekig, az Istent épp hogy
keresni indulóktól az elkötelezett életet fogadalommal vállalókig. Betekintést nyerhetünk az iskolákban tanítók missziójába, a Kájoni ház mûködésébe és sokszínû
kínálatába, az imacsoportok életébe, a kórusok lelket gazdagító szolgálatába, a jegyesek felkészülésének segítségébe.
Pasaréten mint egy színes mozaikban kapcsolódik egybe annyiféle szolgálat,
jószándék, hitbôl fakadó tevékenység, imádság, keresés, figyelem: mind hozzátartozik
a képhez, s közben az Úr Jézus arca rajzolódik ki bennünk, Krisztus helyi egyházában.
Kívánom, hogy mindannyinkat segítsen ez a színes mozaik annak megbecsülésére,
szeretetére, felelôs vállalására és építésére, amit ajándékba kaptunk az Úrtól, amit
számunkra Pasarét jelent.

Lendvai Zalán
Plébános
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P. Fejes Antal
gvardián, magiszter, szentkúti gyóntató

Fr. Szabó Péter
fôiskolai hallgató

Fr. Angyal Jeremiás
a Gondviselés Háza munkatársa

Fr. Berta Özséb
fôiskolai hallgató

Fr. Bucskó Nándor
gyakorlati éven

A pasaréti
ferences
közösség
A pasaréti plébánia egyetlen helyben lakó „csoportja” az itt élô ferences közösség, amelynek minden
tagja – kisebb-nagyobb mértékben – bekapcsolódik
a templomi, plébániai életbe, munkába. Érdekesség, hogy éppen 90 éve költöztek rendi elôdeink
Pasarétre. A környékbeli hívek lelkipásztori ellátását már nem a Margit körúti rendház messzeségébôl, hanem innen, a közelbôl akarták ellátni.
Késôbb aztán a plébánia melletti rendházban
növendékház is létesült, elsôsorban ennek köszönhetô, hogy Pasaréten manapság is igen népes a ferences közösség. Tizenkilenc fôt sorolhatunk jelenleg a famíliához, ebbôl heten lelkipásztorok, a többiek növendékek, ill. végzett örökfogadalmasok.
Az átlagéletkorunk 39 év, a rangidôs 85, a legfiatalabb 22 éves. De adódik a kérdés: mit is csinál itt
ez a sok ferences? A legfontosabb, hogy ferences
szerzetesként közösségben élünk. Isten megszólítottjaként akarunk közösen és egyénileg imádkozni
és tenni a dolgunkat. S hogy milyen munkáink vannak? Itt helyben és máshol (ahová járunk) is sokféle, felsorolni is képtelenség, de azért megpróbálom legalább a legfontosabbakat leírni. A plébános (Zalán) és a káplán (Donát) irányítja és
szervezi a plébánia sokrétû tevékenységét, ketten
(Jakab és Ágoston) fôállásban, egy testvér (Gábriel)
pedig óraadóként a Sapientia Szerzetesi Fôiskolán
oktat, van köztünk egy gimnáziumi tanár (Károly),
aki Szentendrére jár tanítani, és van egy ny. iskolaigazgatónk (Félix), aki fiatalosan lelkipásztorkodik. Vannak fôiskolás és/vagy egyetemista hallgatóink, van köztünk szociális gondozó, és van, aki
kórházi ápolást tanul. Végül van egy házfônök-magiszter is (Antal), aki több-kevesebb sikerrel megkísérli egybefogni a szerteágazó közösséget. „Csoportunk”, testvéri közösségünk itt és az egész világon
is nyitott, azaz mindenkit szeretettel fogadunk, aki
ferences hivatást érez magában!
Antal testvér

P. Lendvai Zalán

P. Lengyel Donát

vikárius, ökonómus, plébános

káplán, a Gondviselés Háza lelki asszisztens

P. Várnai Jakab dr.
tartományfônök-helyettes, a SSZHF rektora,
tanszékvezetô tanára

P. Frajka Félix dr.
lelkipásztor

Imádkozzunk
plébániánkért!

P. Andor Károly
gimnáziumi tanár

P. Bagyinszki Ágoston
SSZHF tanára, PhD hallgató,
szentkúti gyóntató
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Fr. Szoliva Gábriel

Fr. Kovács Krisztián

segédmagiszter, egyetemi hallgató

tanár (Szent Angéla)

Fr. Zillich Mihály

Fr. Juhos Benjámin

egyetemi és fôiskolai hallgató

fôiskolai hallgató

Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtôje, és a mi szeretô Mennyei Atyánk! Áldunk, és dicsôítünk
Téged! Kérünk Téged, töltsd be fényeddel plébániaközösségünket, amit most Neked ajánlunk, hogy itt minden
gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre jobban szeressen Téged! Legyen meg a Te szent akaratod
mindannyiunk életében és közösségeinkben is!
Úr Jézus Krisztus, Testvérünk és Mesterünk! Imádunk és magasztalunk Téged! Te ismered örömeinket, fájdalmainkat, sikereinket, kudarcainkat, terveinket és vágyainkat. Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, és
add, hogy Benned minél többen rátaláljanak! Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítônket! Adj nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben gyökerezô élet után! Segíts, hogy dönthessünk Melletted,
és kövessünk Téged! Adj halló fület és készséges szívet, hogy meghalljuk szavad és engedelmeskedjünk kéréseidnek! Önts erôt és bátorságot mindazokba, akik országod eljöveteléért fáradoznak!
Szentlélek, Szeretet, Imádság és Egység Lelke! Szükségünk van Rád, hívunk Téged, jöjj el! Áradj ki Egyházadban
itt és most! Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz halmozni minket!
Vezess bennünket indításaiddal, hogy mindig a közösség javára használjuk ôket!
Szûz Mária, Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, családjainkat, közösségeinket, szerzetestestvéreinket és papjainkat, egész plébániánkat, a hitet keresôket, a szegényeket és a betegeket! Vezess bennünket egyre közelebb
szeretett Fiadhoz! Könyörgünk minden szeretett gyermekedért, hogy hûségesen teljesíthessük Isten akaratát!

Fr. Balász Jeromos

Fr. Hernádi Lehel

Fr. Jackánics Fülöp

egyetemi és fôiskolai hallgató

gyakorlati éven

fôiskolai hallgató

Kájoni ház
A Pasaréti Ferences Alapítvány közhasznú szervezet, amely
alapító okiratának megfelelôen mûködteti a Kájoni János
Közösségi Házat, családsegítô,és az életminôséget javító
szolgáltatásokat szervez a környéken élôknek,segíteti a Házban mûködô Testvérkék Óvoda és Idôsek Gondozási
Központja tevékenységét. Programjai kialakításában együttmûködik a közeli Páduai Szent Antal Ferences Plébániával.

lôdésére számot tarthatnak. Dr. Cságoly Ferenc évek óta
vezeti Szakralitás az építészetben címû sorozatát, Kürthy
András pedig az operák világába kalauzolja el rendszeresen a
hallgatóságot. De volt számos orvosi témájú elôadás is, vagy
biztonságpolitikai elemzô is a vendégünk volt. Több, mint
húsz éve mûködik a közösségi házban a Filmklub, Sárosi
Attila filmesztéta vezetésével. A vetítések elején rövid
ráhangoló elôadást, a végén elemzô beszélgetést tart, amely
az igényes, számos ritkaságot felvonultató filmválogatás
megtekintésén túl valóban klubjelleget biztosít a filmek

Gondozási Központ
„Hogy ne vigaszt keressek, hanem, vigasztaljak,
hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg,
hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak”
/Assisi Szent Ferenc/

KILÁTÓ
MENTÁLHIGIÉNIÉS KÖZPONT
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Jellemzôen olyan programoknak tudunk helyet biztosítani,
amelyek várhatóan nagyobb számú érdeklôdôre számíthatnak, ezért nem valósíthatóak meg a templom hittantermeiben. A templomhoz közeli helyszínen (Szilfa utca 4.)
rengeteg színvonalas program közül válogathatnak a kedves
látogatók. Évek óta járnak hozzánk kisgyermekes szülôk
a Baba-mama klubba és a Baba-muzsikára. A Baba-mama
tornán kívül mûködik a házban Kézmûves-kuckó, amelyen
óvodás korú gyermekekkel foglalkozik óvodapedagógus.
Balett órák és Varázszene foglalkozás is rendszeresen van
a Házban. A Ferences Ifjúsági Kurzus elnevezésû sorozat
célja, hogy segítsen a fiataloknak, hogy a közügyek, a helyi
közösség, a globális problémák, a társadalmi-gazdasági kérdések iránt fogékony, a világra nyitott, párbeszédképes fôiskolás-egyetemista közösség alakuljon ki. Emellett az ifjúsági kurzus fontos találkozási alkalom is: minden elôadás
végén van agapé, amikor kötetlenül beszélgethetnek egymással a fiatalok egy kis zsíroskenyér és meleg tea mellett.
Gyermekeket nevelô szülôk számára szervezzük a Szülôsulit.
Ezeken az estéken beszélgetés keretében járjuk körül
a neveléssel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati kérdéseket.
Vendégünk volt több alkalommal is Pécsi Rita. Ez a sorozatunk immár öt éve mûködik a Házban, nagy érdeklôdés mellett. A plébániával együttmûködünk a Jegyessuli megtartásában: a házasságra készülô fiatalok kötelezô, különösen
jó hangulatú jegyesoktatására a Házban kerül sor.
A Kájoni Szabadegyetem sorozatunkba híres tudós
embereket hívunk, akik a saját tudományterületük elismert
alakjai. Tudományos elôadásukkal minden korosztály érdek-

szerelmeseinek. Szeptember 5-én hatodszor rendeztük meg a
jó hangulatú, ingyenes programsorozatot, a Pasaréti Családi
Napot. Volt kirakodóvásár, kézmûves foglalkozás, bábszínház, pónilovaglás, légvár,orgona koncert, stb. A Házban
próbál a Parafónia zenekar. Down-szindrómás fiatalok zenetanítását végzô „A zene mindenkié” Egyesülettel hosszú évek
óta együttmûködünk. Kiemelten fontosnak tartjuk a sérült
gyermeket nevelô családok támogatását! Évek óta
mûködtetünk ingyenes jogsegélyt, melyre nagyon nagy az
igény. Ingyenes segítô beszélgetést is biztosítunk a Kilátó
Mentálhigiénés Központ szakembereinek jóvoltából.
A ferences plébánia lelkigyakorlatai, ünnepi alkalmakat
követô agapéinak is állandó helyszíne a közösségi ház.
A ház 120 fô befogadására alkalmas nagyterme gyakran
ingyenes koncertek, kiállítások, elôadások helyszíne.
Az általunk szervezett elôadások, sorozatok mindegyike
ingyenesen látogatható. Kérjük, figyeljék programjainkat a
hirdetôtáblákon, és a programfüzetben is.
Nagy szeretettel várunk minden pasaréti hívôt és környékbeli
lakost az elôadásokra! Hétköznapokon többféle torna közül
lehet válogatni. Hétvégéken pedig családi rendezvényekre lehet
kibérelni a ház termeit.

A Pasaréti Ferences Alapítvány igazgatója:
Dériné Stark Zsófia.
Email: pfa@pfa.hu
az alapítvány honlapja: www.pfa.hu

A KILÁTÓ Mentálhigiénés Központot 2014.
tavaszán hívtuk életre. Ahogy egymás között
emlegetni szoktuk: a KILÁTÓ egy hirtelen felindulásból és lelkesedésbôl elkövetett kezdeményezés, amely a mai napig folyamatosan alakul
és formálódik. Ami közös bennünk, hogy mindannyian mentálhigiénés szakemberek vagyunk, és
teljes odaadással érdekel minket az Ember.
A sokféleség is jellemez minket, hiszen különbözô hivatásbeli múlttal és jelennel rendelkezünk. Van közöttünk tanár,
zenész, gyógypedagógus, informatikus, lelki gondozó, pszichológus. Akik egyébként édesanyák, édesapák, nagymamák,
anyósok, szerzetesek…

A Gondviselés Háza Idôsek Nappali Klubja és Gondozási
Központ a Kájoni János Ferences Közösségi Házban található. Tevékenységük három fô területe az étkeztetés, a házi
segítségnyújtás és az idôsek klubjának fenntartása. Az étkeztetés során munkanapokon napi egyszeri meleg ételt nyújtunk azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális állapotuk
miatt nem képesek maguk, illetve eltartottjaik számára azt
tartósan vagy átmeneti jelleggel biztosítani. Az étkeztetés
megoldható a közösségi ház étkeztetôjében, elvihetô otthoni
fogyasztásra, illetve külön kiszállítási díjért házhoz is rendelhetô. A házi segítségnyújtás keretében az önálló életvitel
fenntartásához nyújtunk segítséget az igénylô lakókörnyezetében. Segítünk az étkezésben, bevásárlásban, a szociális
ügyintézésben. Szükség szerint kapcsolatot tartunk a háziorvossal, meglátogatjuk a kórházba került gondozottat. A szolgálatban részt vevô ferences szerzetesek által lehetôség van a
betegek szentsége felvételére, illetve lelki beszélgetésre,
szentáldozásra is. Az idôsek klubjában a lelki élményekre is
odafigyelve nyújtunk szabadidôs programokat és lehetôséget
napközben tartózkodásra, csendes, szép környezetben.

De mi is az a mentálhigiéné?
És mit tudunk mi adni az embereknek?
Olyan egészségvédelmet jelent, amely megerôsít és táplál a lélek oldaláról. Mint a testnek a vitamin vagy az ásványi
anyagok: megelôz és elébe megy a betegségeknek, segít
a lábadozásban, és megôrzi az egyensúlyt.
Mindannyiunkat érnek olyan történések, amelyekkel nehezen
tudunk megbirkózni. Veszteségek, betegségek, gyász,
magány, tanácstalanság, zûrzavar. Egy hozzátartozónk halála,
a biztos egzisztenciánk megszûnése, gyermekünk kirepülése,
barátságok felbomlása, kapcsolatunk megromlása. Amikor
nem tudunk kilátni problémáinkból, vagy éppen az addigi
megoldásaink kudarcba fulladnak.
Varázspálca nincs a kezünkben, bevált receptet sem tudunk
mondani. Viszont segítünk ránézni a kusza utakra, a rémisztô
sötét erdôre, az útjelzô fényekre és a jelzésekre – csakúgy,
mint amikor egy kilátóból tekintünk le. Egy idôre kísérôvé
válunk - tanárként, zenészként, gyógypedagógusként, informatikusként, lelki gondozóként, pszichológusként. Édesanyaként, édesapaként, nagymamaként, anyósként,
szerzetesként.

Intézményvezetô: Mészáros Ágnes
Elérhetôség: 06 1 392 5434
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KÖNYVTÁR

A könyvtár mindenki számára
folyamatosan nyitva áll.

PASARÉTI PLÉBÁNIAI SZAKNÉVSOR

(a templom alagsorában a nagy hittanterem mellett)

A Plébániai Szaknévsorban olyan hívek
találhatók, akik szaktudásukkal
szívesen állnak rendelkezésre
a plébánia tagjai számára.

Kölcsönözni a fehér címkés könyveket lehet
a könyvtárban kihelyezett rend szerint.
A piros címkés könyvek CSAK HELYBEN
olvashatóak. Könyvtárosi segítség kérhetô
csütörtökön 19.00-20.00 és vasárnap 18.00-19.30
között vagy a pasaretikonyvtar@gmail.com címen.

Köszönettel és nagy örömmel fogadjuk
mindazok jelentkezését, akik szívesen
részt vennének a könyvtárosi munkában.

Jelentkezés:
a pasaretikonyvtar@gmail.com
06 20 823 2538

Szeretettel várjuk a plébániához tartozó, megbízható,
keresztény kötôdésû szakemberek, vállalkozók
jelentkezését, akik a Plébániai szaknévsorban
a plébánia hívei figyelmébe ajánlják szakértelmüket,
munkájukat, szolgáltatásukat.
A Szaknévsor a Plébánia honlapján keresztül érhetô el.

Web: http://pasaret.ofm.hu/

A pasaréti óvoda

06

A Testvérkék Ferences Óvoda a Kájoni János Ferences Közösségi Házban mûködik. Két csoportunk van, ahová 50 gyermek
jár. Mindkettô vegyes csoport, különbözô korosztályú gyerekekkel, ugyanúgy, mint otthon a családban. Óvodánk egész életére
jellemzô ez a családias légkör. A vallási nevelés az egész napunkat áthatja. Ehhez sok segítséget kapunk a pasaréti
plébániától és a ferences testvérektôl. A szülôket minél több programba próbáljuk bevonni: adventi koszorúkötés, farsang,
kirándulás, közös misék. Mindezeket nemcsak azért tartjuk fontosnak, hogy a szülôk jobban belelássanak az óvoda életébe,
vagy, hogy a gyerekek jobban érezzék, hogy egy közösséghez tartozunk, hanem azért is, hogy közösen jellé váljunk, mint a
hegy tetején lévô lámpás.

Szt. Gellért csoport
Egyes legendák szerint Gellért püspököt egy Duna-parti,
sziklás hegyoldalról, hordóban taszították le a mélybe, a
Vata-féle pogánylázadás idején.
Igaz-e, vagy sem, a mostani felállásban 2009-ben megalakult csoportunknak védôszentje Szent Gellért vértanú
püspök, szimbólumunk pedig a hordó. A legtöbben már
jóval régebb óta, kiskoruktól kezdve koptatják a pasaréti
padokat, sokak pedig csak felnôtt korban csatlakoztak a
csoporthoz. Mindannyian dolgozunk és/vagy tanulunk,
néhányan már házasok, és hála Istennek három, igazán
zsivány gyermek is – mondhatni – beleszületett a közösségbe. Legfôbb célunk és hivatásunk a hordónk építése,
Cserkészek vagytok? Akkor biztos süteményt árultok! Nem? csiszolása, felkészítése minden egyes alkalommal arra,
Akkor katonásdit játszotok, egyenruhában!” – hogy a hogy készen álljunk a szôlô tiszta levének befogadására, az
cserkészetrôl szóló tévedésekbôl csak kettôt idézzünk. Pedig
a dolog egyszerû: a 46. sz. Kapisztrán Szent János
Cserkészcsapatban, Pasarét egyik legrégebbi – 1930-ban
alakult, '91-ben újjáalakult – szervezôdésében több mint száz
fiatalnak biztosítunk hétrôl hétre, táborról táborra, változatos
korosztályokban közösséget, aktivitást, képességfejlesztést és
természetközeli létet. Akik Pasarét környékén élünk, pontosan tudjuk, milyen a budai lét kettôssége: közel vagyunk a
természethez, mégis fájdalmasan sokat ülünk különbözô kapszulásított terekben, gépek elôtt. Akik sokat tanulunk, vagy
már dolgozunk, pontosan tudjuk, mennyire vágyunk az aktív
közösségre. Erre nyújtunk megoldást kis csoportban, több
korosztálynak, játszva, hittel, természetközelben, életre szóló
barátságokat kínálva. „Kicsit jobbnak hagyjátok magatok
után ezt a világot, mint ahogyan kaptátok!” – monda Robert
Baden-Powell, a cserkészet alapítója. Igyekszünk ezt követni.
Különösen szívesen várjuk a 8-9 éves fiúk és lányok jelentkeöröm, a szentségek és emberi mivoltunk megélésére.
zését, de örömmel fogadunk egyéb korosztályból is gyerekeket.
Egyenként, mindenki a maga egyéniségét és lelkiségét
deszkaként adhatja hozzá a hordóhoz, hogy aztán pótolhatatlan erôként egy ferences szerzetes lelki kénezése tegye
a társaságot befogadóvá és megélôvé a testi-lelki táplálék
iránt. Idén Fülöp testvér lett a mi kénezômesterünk,
vezetônk.Sokat imádkozunk, beszélgetünk, játszunk,
sportolunk, vitatkozunk, mesélünk. Minden héten így töltve
fel a mi kis hordónkat, hogy abból merítve tudjunk a mindennapok vidám és erôs emberei lenni.

Cserkészek

Az alábbi számon Novák Krisztinél lehet jelentkezni:

+36 20 511 4334

A Gubbiói Farkasról elnevezett hittancsoport
Ahogy a mellékelt fotón is látható, közösségünk a kisgyermekes családokból álló hittancsoportok közé tartozik. Jelenleg közel
harminc Kisfarkast terelgetünk, s leginkább ez az adat vezetett ahhoz a döntésünkhöz, hogy a csoportunk jelenleg zárt
közösségként mûködik. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy elszigetelôdnénk a pasaréti közélettôl, hiszen minden évben
igyekszünk segítségére lenni a plébániának, amivel tudunk, olykor más csoportokkal is szervezünk közös programokat.
Számos tagunk rendszeres feladatokat lát el Pasaréten, sokan már gyerekkoruk óta ide járnak, de az itt töltött évek számától
függetlenül mindenkirôl elmondható, hogy mára már elszakíthatatlanul Pasaréthez tartozónak érezzük magunkat.
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Új családcsoport!
„Az egyházközségben alkalmat kell teremteni a találkozásokra.
Jöjjenek létre családcsoportok, hogy mindazok, akik igénylik,
össze tudjanak gyûlni. Egy családcsoport akkor tölti be
hivatását, ha három irányban nyújt segítséget a házaspároknak. Hozzájárul a hit mélyüléséhez, a tanúságot tesz, és
egymás kölcsönös segítésében megéli a szolidaritást.”
(Bíró László, a MKPK családreferense)

Plébániánkon számos családos csoport mûködik: van, amelyik az ovis hittanok alkalmából született, mások kiskoruktól
együtt felnôve immár családosként is együtt maradtak, ismét
másokat a sorsközösség és a kapcsolatkeresés hozott össze.
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Van csoport, amelyik 20-30 éve, és van, amelyik alig 1-2 éve
formálódott. Vannak, akik hetente, vannak, akik kéthetente,
és vannak, akik havonta jönnek össze, miközben a templomban minden héten találkoznak. Vannak, akik az aktualitások
szerint, vannak akik elôre megfogalmazott vezérfonal szerint
szervezik találkozóik menetét, témáit. Vannak, akik még a
házasság elsô évtizedeit élik és küzdik, mások már „kireptették” gyermekeiket és új életfeladatok közt élnek. Van csoport,
amelyik szívesen fogad be új párokat, mások elérték a befogadóképesség határát, ismét mások szívesen segítenek új
csoportok létrejöttében.
E sokszínû paletta mellett is minden évben vannak házaspárok, akik szívesen találkoznának rendszeresen, hogy
egymást megismerve és hordozva társakra találjanak, és hogy
hitükben erôsödve találjanak választ életük – otthonaik falain
belülrôl vagy kívülrôl érkezô – kérdéseire, kihívásaira, az egyház élet- és lélekterében.
Szeretettel hívjuk egy tervezgetôs ismerkedésre
mindazokat, akik szívesen kapcsolódnának be a pasaréti
plébánia keretei közt új családos csoportba

2015. november 27-én, pénteken 19.00 órára
a plébánia nagy hittantermébe.
Kérjük, addig is – ôk és minden hívô – imádkozzanak a
Szentlélek segítségéért és útmutatásáért, hogy családjuk és
plébániánk örömére és gazdagodására találkozzanak össze.

Iskolai hittanoktatás
Immár harmadik éve, hogy minden általános iskolában tantárgy lett a hit és erkölcstan. Kötelezô benne, hogy valamit
mindenkinek választania kell. Ez a választás egy tanévre szól.
Akik érdeklôdnek valamelyik vallás iránt,vagy már gyakorló
keresztény életet élnek, azok hittanra járnak. A többiek
erkölcstanra. Minden felekezethez a saját hitoktató érkezik.
Nagy szeretetben és együttmûködésben vannak a hitoktatók
egymás mellett. A sok, és komoly kihívást jelentô szervezési
és adminisztrációs feladatokban segítjük egymást. Ezt látva a
gyerekek, már nem a különbségeket veszik észre, hanem azt,
hogyan lehet ökumenikusan, tiszteletben együttmûködni.
Többször ütközünk falakba, több oldalról. A legnehezebb,
hogy van néhány gyermek, akik azért járnak hittanra, mert a
szülô azt gondolja, ott rosszat nem hall, de otthon nincs
támogató légkör. Éppen ezért feléjük ez egy szép missziós
feladat. Volt kisgyerek, aki elsô évben még nem volt hittanos,
de látva a hittanosok vidámságát, következô évben hittanos
lett. Mivel minden évben ott a választás lehetôsége, arra kell
törekednünk, hogy maradjanak. Azok is, akik vallásos családból vannak, de fôleg a „keresôk”. Sok színes szemléltetés,
játék és ének teszi vidámmá, hangulatossá az órákat, még a
nagyon iskolás keretek között is. Piciny terítô, gyertyával,
kereszttel esetleg egy szent képpel és kész a mi kis „szentélyünk”. A plébániához két iskola tartozik. A Palotás Gábor
Általános Iskola (az érintett 6 évfolyamon 28 diák jár római
katolikus hittanra) és a Szabó Lôrinc Általános Iskola és
Gimnázium. Utóbbiban elsô és második osztályban már két
csoportot kellett alkotni, a sok jelentkezô miatt (1.o. 14-15
fô, 2.o. 14-14 fô), de a harmadikosok is szép számmal vannak (20). 5.ben 18, 6.ban 9 és 7.ben 12 fô a csoport létszám. A két iskolát tekintve 145 tanuló. És felmenô rendszerben lesz még jövôre egy-egy évfolyam… A Jóisten áldását és
a hívek imáját kérjük az iskolai hitoktatás jövôjére.

Jegyesoktatás
„A jegyesoktatás célja a házasságkötésre való személyes felkészítés, melynek során a jegyesek új állapotuk szentségére
és kötelességeire alkalmassá válnak.”
(CIC 1063. kánon)

A pasaréti jegyesoktatás – aminek állítólag egyre inkább híre van – minden évben február elején kezdôdik. A 8+2 alkalomból álló „jegyessuli” nagy háttérmunkával zajlik. Az elôadó házaspárokkal már hónapokkal korábban egyeztetjük
az idôpontokat és a témákat, hogy a jegyesek minél gazdagabb, tartalmasabb (korántsem unalmas!) felkészülését segítsük az esküvôre és a házasságra. Célunk nem a szabályok vagy a nagy igazságok, hanem a személyes tapasztalatok
és értékek megosztása, hogy saját kapcsolatukat újraértékelhessék, erôt merítsenek és bátorítást kapjanak életük tudatos
építéséhez. Így hallanak többek közt a kommunikációról, a konfliktushelyzetek kezelésérôl, a szexualitásról, a családtervezésrôl, a gyermeknevelésrôl, a krízishelyzetekrôl, az anyagiak és a családi kapcsolatok kezelésérôl, a lelki életrôl.
Az aktív hátteret az a hét-nyolc házaspár biztosítja, akik mindig egy kis süteménnyel, kedvességgel, nyitottsággal,
mosolygós arccal (kedd este nyolctól legalább tízig…) várják a jegyeseket, és kiscsoportos beszélgetéssel, olykor játékkal
teszik személyesebbé az estéket. A felkészülésben a párokat „családlátogatásra” is hívjuk, hogy bepillantást kapjanak
mûködô keresztény nagycsaládok életébe – ebben kb. húsz család nyitotta meg az ajtaját. A jegyessulira egy kötetlen,
beszélgetôs, grillezôs agapé teszi föl a koronát; ôsszel pedig visszahívjuk-várjuk a párokat egy kedélyes összejövetelre,
ahol az esküvôi képek nézegetése mellett mesélhetnek életük nagy napjáról. Ilyenkor kínáljuk fel nekik, hogy maradjanak
jelen az egyházközség életében, beszélünk nekik arról, hogy immár házaspárként milyen közösségekbe, házas-családos
mozgalmakba tudnak bekapcsolódni.

Plébániai Karitász Csoport
Templomunk gyerekszkóláját, a pasaréti Csibekórust a legkisebbek számára alapította 1982-ben Varga Kapisztrán atya.
Napjainkban is heti rendszerességgel végez a kórus zenei szolgálatot a vasárnap 10 órai szentmiséken és a plébánia egyéb
közös ünnepein (pásztorjáték, templombúcsú stb.). A „csibék” számára az egyházi év legkedvesebb idôszaka a nagyhét és a
húsvéti Szent Háromnap, amelynek énekes tételeit máskor is szívesen éneklik. Elsôsorban magyar nyelvû gregoriánt tanulnak, de a próbákon és a misén gyakran elôkerülnek többszólamú zsoltárok és más kisebb kórusmıvek is. A Csibekórusba
jelentkezôk egyéves próbaidô után ünnepi szentmisén öltik fel a liturgikus öltözetet. Vasárnaponként 3/4 9-tôl próbálnak a
nagyteremben. Vezetôjük jelenleg Szoliva Gábriel és Balázs Jeromos testvérek, valamint Bottka Orsolya és Déri Borbála.
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Ifjúsági Szkóla
2013 ôszén alakult a plébánia lelkes fiataljaiból
és fiatal ferences testvérekbôl a Pasaréti
Ifjúsági Szkóla. Havonta egy alkalommal énekelnek a vasárnap este 6 órai szentmisén.
Közös céljuk a liturgia méltó zenei szolgálata a
középkor gazdag zenei örökségével és igényes
többszólamú kórusmûvekkel. Az elmúlt évben
többször csatlakoztak a Szerzetesség éve rendezvényein zenei szolgálatot ellátó Szerzetesi
kórushoz is. Vezetôjük Szoliva Gábriel testvér.

Szent Antal Kórus
Szent Mónika Imacsoport - Anyaima
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Az anyaima gondolata egy baba-mama tornán, illetve egy prédikációt követôen fogalmazódott meg bennünk. Ebben arról volt
szó, hogy az egyház mi vagyunk és van közünk, vagyis legyen közünk egymáshoz. Tornázás közben pedig arra jutottunk, hogy
a gyerekeink jó, ha látják, hogy foglalkozunk a tesi épségünkkel, de az se baj, ha tudják, hogy tudunk együtt imádkozni is.
Szóval meghirdettük, és lettünk jópáran, akik csütörtök délelôttönként összejövünk az alagsori kisteremben, hozzuk
magunkkal a kicsi gyerekeinket, és együtt imádkozunk. Igen, a gyerekek ott játszanak, (azért a golyós ugrálóba nem engedjük be ôket)de ha énekelünk tátott szájjal figyelnek. Az se baj, ha közben kicsit hangoskodnak, mivel mindenkinek van gyermeke vagy unokája, ez senkit nem zavar. A Szent Mónika Közösség imáit mondjuk el (ezért neveztük el a csoportot így, de
magunk között csak anyaimát emlegetünk) ebben kiemelt rész van a gyermekeink hitéért, férjeinkért szánt imáknak.
Legtöbbször elénekeljük a Te Deumot, a végén pedig az Úrangyalát szoktuk elimádkozni. Az alkalmakra nem mindig mindenki tud eljönni, ezért készítettünk egy kis imasorrendet. Ezek mind kötött imák, de bele szoktuk szôni az egyéni
imaszándékokat is. Az egyházi ünnepek is megjelennek az imákon, ilyenkor mindig valami ünnephez kötôdô fohászt mondunk (pl. Nagyböjtben a keresztutat). Nyáron nem tudunk találkozni, ezért ilyenkor ôsszel már nagyon jó újra összejönni,
együtt „elcsendesedni”, az Úrra figyelni.

A csoport nyitott, szeretettel várunk mindenkit csütörtök délelôtt fél 11-tôl fél 12-ig.

Csibekórus
Templomunk gyerekszkóláját, a pasaréti Csibekórust a legkisebbek számára alapította 1982-ben Varga Kapisztrán atya.
Napjainkban is heti rendszerességgel végez a kórus zenei szolgálatot a vasárnap 10 órai szentmiséken és a plébánia egyéb
közös ünnepein (pásztorjáték, templombúcsú stb.). A „csibék” számára az egyházi év legkedvesebb idôszaka a nagyhét és a
húsvéti Szent Háromnap, amelynek énekes tételeit máskor is szívesen éneklik. Elsôsorban magyar nyelvû gregoriánt tanulnak, de a próbákon és a misén gyakran elôkerülnek többszólamú zsoltárok és más kisebb kórusmıvek is. A Csibekórusba
jelentkezôk egyéves próbaidô után ünnepi szentmisén öltik fel a liturgikus öltözetet. Vasárnaponként 3/4 9-tôl próbálnak a
nagyteremben. Vezetôjük jelenleg Szoliva Gábriel és Balázs Jeromos testvérek, valamint Bottka Orsolya és Déri Borbála.

A felnôtt kórus az 1960-as évek elejétôl végez rendszeres egyházzenei szolgálatot a templomban. Az alapvetôen a cappella
jellegû szolgálat kezdettôl fogva gyakran egészül ki zenekari kíséretes, oratorikus mûvek elôadásával. Ezeket a nagyobb
egyházi ünnepek alkalmával liturgikus keretek között és idôrôl idôre önálló egyházzenei áhítatok, koncertek alkalmával
énekli a kórus. Kortárs szerzôk mûveit is szívesen tûzik mûsorra és sokszor lépnek fel kisebb formációkban (pl. kamarakórus,
férfikar, énekegyüttes) is. Büszkék arra, hogy Orbán György Kossuth díjas zeneszerzô nekik ajánlotta Missa Prima címû
mûvét, melyet késôbb számos más, az énekkarnak és vezetôjüknek Déri Adrásnak ajánlott Orbán-kompozíció is követett –
legutóbb a templomunk felszentelésének 75. évfordulójára 2009-ben komponált Te Deum.
Korábban a nagy itáliai zeneszerzô, Palestrina nevét viselte az együttes, 2000-ben pedig templomunk védôszentjét, Páduai
Szent Antalt választotta névadójául. Számos országban jártak koncertezô kórusként, részt vettek kórus-fesztiválokon
és cserekapcsolatokat létesítettek külföldi énekkarokkal.
A Szent Antal (Palestrina) Kórus karnagyai voltak hosszabb-rövidebb ideig Dôry Dénes, Szekeres Ferenc, Vajda Ferenc, Gunde
Péter, Ella István, Bodonyi Katalin és Patak Zita. Gyakran hívnak jeles vendégkarnagyokat, az utóbbi években Párkai István,
Ella István, Czifra János, Sapszon Ferenc, Cser Miklós, Ménesi Gergely, Kollár Imre, fr. Szoliva Gábriel és Dobszay Péter
is vezényelte az énekkart.
A jelenlegi karnagy Déri András kisebb megszakításokkal 1982 óta vezeti a kórust.
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Katekumenátus

Szt. Patrik és Szt. János csoport

„Mester! Hol laksz?
– Gyertek, nézzétek meg!”

A Szent Patrik csoport nagyjából
tizenöt fôbôl álló közösség,
harminc év körüli tagokkal. A
csoport végigélte a klasszikus
pasaréti „evolúciót”. Óvodás korban össze-verôdött a társaság
magja, majd elsôs koruktól fogva
öt éven át Szecsôdi Leó testvér
lett a hitoktatójuk.
1996 tavaszán Leó testvér rám
bízta a csoportot. Ez a huszadik
tanév, amelyet közösen kezdünk
el. A csoport ez alatt a szûk két
évtizednyi periódusban tovább
járta a pasaréti közösségek eleinte kiszabott, majd egyéni módon formálódó útját. Érettségiig minden nyáron volt tábor belföldön vagy határon túl. Sokan jártak a kórusba, sokan ministráltak. 2003-ban negyvenen bérmálkoztak. Utána volt némi lemorzsolódás, de egyetemista közösségként élt tovább a
csoport.Teltek-múltak az évek, s annak ellenére, hogy a csoport egésze sohasem vált szoros baráti körré, mégis együtt
maradtunk. Az egyetemistákból dolgozó fiatalok lettek, nagyrészük ma már házasságban él, gyerekeket nevel. Sohasem
fogalmaztuk át a csoport profilját, nem volt szükség az önazonosság keresésére. Ahogy nôttek, ahogy fokozatosan váltak
felnôtté, úgy változott meg a hittanórák tematikája, hangulata, a katekézis formája. Nem tudom pontosan meghatározni,
hogy a csoportba járók életében pontosan milyen jelentôséggel bír a hittanóra. Az élet nagyon különbözô területein dolgoznak, nem hiszem, hogy egy szóval, fogalommal kifejezhetô lenne az, ami még mindig inspirálja ôket.
Azt azonban biztosan állíthatom, hogy rendkívül hálás vagyok a Jóistennek, hogy egy generáció felnôtté válását két évtizeden át nyomon követhettem, és Szecsôdi Leónak is nagyon hálás vagyok, hogy ötletével olyan ajándékot adott, amit soha
nem fogok tudni kellôképpen megköszönni.
Cságoly Kristóf

A II. Vatikáni Zsinat nyomán a katolikus Egyház
több olyan reformot vezetett be, melyek az evangélium hirdetésének a mai korhoz jobban illô formáit
szolgálják. Az egyik ilyen a „Felnôttek bevezetése a
kereszténységbe” (OICA), melynek jelentôsége abban
áll, hogy a keresztségre jelentkezô, kereszténység iránt érdeklôdô felnôttek felkészítésének átfogó – kateketikai, liturgikus,
pasztorális – szemléletét, módszerét adja és vezette be. Ez az ôsegyházban ismert, sôt magától értetôdô volt, késôbb azonban feledésbe merült. E módszert nevezzük katekumenátusnak, mely
• a keresztelkedôt, szentségre készülôt elsôsorban nem „oktatni” akarja,
hanem a keresztény életformába bevezetni és begyakoroltatni;
• ehhez mind a keresztelkedô, mind katekéták, mind pedig a közösség
oldaláról elsô és legfontosabb „feladatnak” a megtérést jelöli meg;
• e a folyamatot közösségben valósítja meg: a hívek imájával és konkrét
segítségével, egyben személyes lelki kíséréssel segíti a katekumen (hitjelölt)
keresztény érlelôdését;
• és a folyamatra a megszokottnál hosszabb idôt igényel.
Plébániánkon minden évben indul katekumen csoport a hit és Isten után érdeklôdôknek, melybe évente – különbözô életkorú és élethelyzetben járó hitkeresôk – kb.
8-15-en kapcsolódtak be. Vannak köztük, akik még nincsenek megkeresztelve, de
keresik Istent; vannak, akik bár meg lettek keresztelve, de elsôáldozók, bérmálkozók
már nem lettek vagy nem lehettek, és vágy él bennük az Istennel való szorosabb kapcsolat iránt; és vannak, akik
szeretnének átfogó áttekintést nyerni katolikus keresztény életünkrôl.
A csoportokat 2-3 fôs team kíséri a felkészülés kétéves folyamatában. Számos izgalmas beszélgetés, találkozás születik e
keresésbôl, melynek végén – a tapasztalatok alapján – ki-ki a szentségek vétele által valóban mélyebb közösségre jut az
Úr Jézussal és az Egyházzal. A csoportok tagjai legtöbbször együtt is maradnak, hogy a közösségben egymást segítve
tovább haladhassanak útjukon. Imádkozzunk értük, hogy pasaréti közösségünk és életünk példa lehessen számukra, az ô
ôszinte keresésük pedig legyen számunkra erôsítô forrás az Úr Krisztus követésében!

Szt. Rita csoport
A Szent Rita csoportot a bérmálkozó gyermekek
szüleibôl szervezte meg Grácián Testvér 1999-ben.
A bérmálás után is együtt maradtunk, kiegészülve az
új felnôtt bérmálkozókkal, és késôbb egyre többen
csatlakoztak a népszerı alkalmakra. Idôvel a nagy létszám miatt szétesôvé, nehezen kezelhetôvé váltunk.
Sokfélék voltunk, széthúzások is támadtak és a csoport szétesett. Néhányan – a jelenlegi csoport magja
– elhatároztuk a folytatást, sokáig kerestük a módját a
jó mıködésnek. De pásztor nélkül, csoporttapasztalat
nélkül ez sok feszültséggel járt, de sok tanulsággal is.
Néhány év kitartás-megtartás után vezetônk is lett
Kleofás Testvér, majd Piusz testvér, és jelenleg Donát Testvér személyében. A „napirend” keresése és próbái után a többség arra hajlott, hogy a közös ima legyen találkozásaink fô célja és tartalma.
Hétfô esténként közös és egyéni kéréseket fogalmazunk meg, a rózsafüzért és kedves imáinkat mondjuk, általános célként
a családjainkért, hazánkért, papjainkért imádkozunk. A havi szentségimádás után otthonainkban egyéni virrasztást vállalunk már nyolc éve. Közös kirándulás, keresztútjárás, zarándoklat, Szent Rita búcsúmise vezetônkkel a Kun utcai templomban, az Úrnapi sátor feldíszítése, a lelki napok testi táplálékának elkészítése tartoznak vállalásaink közé. Mára már
barátivá vált hosszú együttlétünk, néhány betegeskedô kültagjainkkal együtt jelenleg 10-12-en vagyunk.

Fügefa csoport
A hit megélése családban
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7 családból álló közösségünket az Isten utáni vágy és a közösség vonzása hozta össze. Másfél éve találtunk egymásra
Zalán atya segítségével, és azóta is töretlen lelkesedéssel és
örömmel jövünk össze. A MÉCS lelkiséget követve egymást
tanítva, meghallgatva, egymásnak tanúságot téve arról
beszélgetünk, hogy a családban hogyan tudjuk megélni
hitünket. Csoportunk hittanórái a felnôtteknek szólnak, de
egyéb kirándulásokkal, találkozásokkal gyerekeinknek is
közösséget próbálunk adni. Közös bennünk, hogy 5-8 éve
vagyunk házasok, így gyermekeink 0-5 év korúak, hasonló
az élethelyzetünk, problémáink. Sokfelôl érkeztünk, sokféle
történettel, de hamar rájöttünk: ugyanannak a Fügefának
vagyunk egy-egy ága.

Porciunkula
Okumenikus hittancsoport
„Húszon-éve mûködô, harminc felé közeledô koedukált,
ökumenikus csoport, létszámunk 10 +/– 5 fô. Keddenként
találkozunk, ekkor ima, játék és hittanos tematikájú beszélgetések váltják egymást. Témáinkat a korosztályunkra
jellemzô lelki- és hétköznapi kérdések adják, imádságaink
alkalmával rengeteg imamódot próbálunk ki, játszani pedig
bárhol bármit. Életünket félévente választott vezetôk
szervezik, lelkünkért Antal atya felel. Szeretünk enni, inni,
játszani, utazni, énekelni, kirándulni, strandolni, lehetôleg
mindezt egyszerre és közösen. A kisterem után második leggyakoribb elôfordulási helyünk a Grand Hostel. Csoportunk
folyamatosan bôvül, az új tagok új karizmákkal színesítik
felhozatalunkat.”

Aprószentek

Jobb Lator

Hittancsoport a kezdetektôl

A Jobb Lator hittan-közösség tagjai majdnem mind a
harmincas éveiket tapossák. Közösségünknek több mint a
fele már házas, és szerencsére született már rengeteg kisgyerek is. Hetente egyszer, csütörtökön este a Kisteremben
találkozunk kb. 20.30-tól, csoportunkat Donát atya vezeti.
Az órákat mi osztjuk be, és szervezzük meg saját
magunknak. Egy évben kétszer - Karácsony, és Húsvét elôtt
- utazunk el lelkigyakorlatra, és nyaranta pár napot, vagy
akár egy hetet is szoktunk közösen eltölteni. Közösen ünnepeljük meg a Karácsonyt is, és az év végén egy évzáró
sütögetést is szoktunk tartani. Nagyon jó, és összetartó társaság a miénk, azt gondolom, hogy jó érzéssel jön le mindenki a közösségünkbe csütörtök esténként.

Az eddigi pasaréti éveink alatt voltunk együtt, külön,
sokan, kevesen, visszatérô és új emberekkel gazdagodva
már az alsós éveinktôl kötnek össze minket a közös
emlékek, barátságok, rengeteg együtt töltött idô. A heti
rendszerességgel tartott hittanaink könnyed beszélgetésbôl
indulva aktuális és bibliai témák felé szoktak terelôdni,
Gábriel vezetésével. Hasonlóak a gyakran kirándulással egybekötött lelkigyakorlataink is, mindig találunk valami aktív
kikapcsolódási formát, amitôl nem áll messze egy-egy nyugodtabb perc, kis elmélyüléssel.

Fioretti csoport
Korosztály: 28 évtôl felfelé
Találkozók: kéthetente hétfô 19.00
A közösség jellege: létszámunk 10-12 fô, találkozóinkon
tematikus program szerint beszélgetünk vallási témákról.
További programok: lelki nap vidéken

Kapcsolat: Gondos Luca – office@dr-gondos.hu

Kettesben

MÉCS CSOPORT

A csoport a 90-es évek elején indult, 18-19 éves fiatalokkal, Miklós atya vezetésével. A többség szentendrei
vagy esztergomi ferences (friss) öregdiák volt. Voltak évek,
amikor a 60-70 fôs létszámot is elértük. MÉCS csoporttá
kb. 5 évvel ezelôtt alakult át a csoport maradék része. Azóta
7 házaspár alkotja a csoportot; nagyjából a
40-es
korosztályba tartozunk (a férjek), hasonló élethelyzetekben
– iskolás, vagy kisebb gyerekekkel. Az alkalmaink kb.
háromhetente, péntek esténként vannak, vagy a plébánián,
vagy valamelyik családnál. Minden alkalomnak van egy
„házigazdája”, aki az estére felkészül – az adott évre választott „MÉCS füzet” egyik fejezetébôl. A MÉCS „módszertan”
szerint egyébként lényegében elértük a javasolt maximális
létszámot, emiatt nem tekinthetjük a csoportunkat „befogadónak”. A csoport továbbra is kötôdik a régi, tágabb hittanos körhöz (Kettes csoport), pl. az évzáró miséink a
Gercse kápolnában mindig egy szélesebb kört vonzanak.
Hasonlóan, a nyári családos táborokban is ott vannak a
jelenlegi és a régi tagok is. Szintén évtizedes hagyomány,
hogy a húsvéti szertartásokat Szécsénybe leköltözve éljük
át, az ottani ferencesekkel.

Kettes

HITTANCSOPORT

Hittancsoportunk 25 éve alakult, Miklós atya meleg szíve
körül. A kitartóan imádkozó kicsiny mag nagy csoportra,
mozgalmas közösségi életre vágyott. Mivel a Jóisten
kegyelmébôl kívánságunk teljesült - fénykorunkban 60-80an is voltunk, és élményekben gazdag negyed századra tekintünk vissza, - igyekszünk most, kicsivel 40 fölött is ôrizni
ezt az ajándékot. Legaktívabb tagjaink a MÉCS-Kettesben
keretei között sûrûbb rendszerességgel járnak össze, a
„nagycsapat” pedig az év folyamán több kötött, és spontán
programon találkozik. Összejöveteleinket ferences derû hatja
át: buli, borkóstoló, csaklányok, és sok sport: kan- és kanfi
túra, foci, síelés, egyebek. Az év fénypontja a családos biciklitúra, megszámlálhatatlan résztvevôvel. Szentmisés alkalmainkon imádsággal erôsítjük egymást, elmaradhatatlan
imaszándékunk elhunyt hittanostársunk Helga, és családja.

Néri Szt. Fülöp

Szt. Patrik

HÁZASPÁR CSOPORT

Az Úr legyen elôttünk...
2014 ôszén alakult meg a házas csoportunk. Nagy örömmel
és nagy várakozással gyûltünk egybe Zalán atya hívására.
Havonta egyszer találkozunk; nyolc pár, mindnyájan
legalább tíz éve házasok. A MÉCS lelkiségi mozgalom iránymutató, gondolatébresztô imádságos füzetei segítenek
kialakítani beszélgetéseink vezérfonalát. Mindannyian
szeretnénk egyedi, csak ránk jellemzô módon adni
magunkból a többieknek, és segíteni is szeretnénk egymást
konkrét helyzetekben, problémákban. Az összejövetelek
során arra jutottunk, hogy beszélgetéseink intimitását egy
nagyobb létszámú csoport már gátolná. A közösségünk
Szent Patrik nevét viseli, hónapról hónapra az ô „áldásának” kezdô sorát megélve szeretnénk találkozni egymással:
Az Úr legyen elôtted, hogy a jó utat mutassa.

HITTANCSOPORT

HITTANCSOPORT

A végzôs gimnazistától a másodéves egyetemistáig terjedô
korosztályból áll csoportunk. Szerda este 7-tôl 9 óráig találkozunk hetente a plébánia kistermében. Jeromos és
Krisztián testvérek valamint Fáy Eszter segítségével foglalkozunk hitünkkel és beszélgetünk aktuális témákról,
korosztályunkat érô kihívásokról. Bár sok hittanos vezetôt
tudhatunk magunk mögött, csoportunk régóta egyben van,
és a tavalyelôtti bérmálkozásunk kapcsán több értékes taggal gyarapodott. Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél egy
vidám, jókedvû társaság tagja lenni, és szívesen lennél
részese hangulatos együttléteknek.

Keresd Bottka Bencét, ha kedvet kaptál:

bottka.bence@gmail.com
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MPD-k

Házas Ima Közösség
„A két legfontosabb nap az életedben, amikor megszülettél
és amikor rájössz miért.” (Mark Twain)
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A 90-es évek közepén Jónás atya vezetésével kb. 80 fôs hittancsoport mûködött, melynek egy részébôl késôbb házasságok születtek, ebbôl alakult meg a 2000-es évek elején a
HIK. Jelenleg közel 10 család képviselteti magát rendszeresen, de többen a háttérbôl követik életünket. Lelki vezetônek
Zalán atyát kértük fel, aki lelkesen figyeli és egyengeti lelki
fejlôdésünket. Minden hónap utolsó péntekén a pasaréti
plébánia ad otthont összejöveteleinknek, ahol Szentségimádással hangolódunk a késôbbi beszélgetésre. Témáink
változatosak, hol egy általunk kiválasztott könyvet dolgozunk
fel, hol egy minket érintô kérdéseket feszegetô elôadást
vitatunk meg. Igyekszünk aktívan részt venni a plébánia
életében, lehetôségeinkhez mérten kisebb-nagyobb szolgálatokat ellátni. Csoportunkat inkább nyíltan zárt közösségként
jellemeznénk, ahova könnyû bekerülni, de nehéz megtapadni. Ennek okaként talán a lassan 20 éves múltat tehetjük
felelôssé, annak megannyi közös élményével, sikerével és
kudarcával, ami mára egy mély baráti-bizalmi társasággá
csiszolta a közösséget.

Szt. Antal csoport

IMACSOPORT

A Szent Antal nevét viselô katekumen csoportunk három éve
indult útjára. Elsôdleges célja az volt, hogy a keresztségben,
elsôáldozásban, bérmálásban még nem részesült érdeklôdôket egy közel kétéves felkészítés után elkísérje a
szentségek vételéhez.
A célt mintegy tíz ember esetében sikerült is elérni, bár
közben folyamatos átalakulásban volt a közösségünk.
Indulásunk óta örvendetes módon hat kisbaba is született
csoportunkban. Szüleik jelenleg a csoportunk „levelezô
tagozatához” tartoznak. Idôvel más katekumen csoportból is
csatlakoztak hozzánk, így idén is öt új társsal lettünk
gazdagabbak. Az intenzív felkészülés idôszakában, mikor a
hitre való igazi rátalálás, a hitben való élet megtapasztalása
és az alapvetô keresztény ismeretek elsajátítása volt a cél,
hetente, a hitben fejlôdô, közösséggé formálódni akaró csoportként kéthetente, szerdánként találkozunk hosszú teremben. Igyekszünk elmélyülni a szentírás olvasásában,
megértésében. Legtöbbször elôvesszük a találkozónkat követô
vasárnapra kijelölt evangéliumi verset, és ezt beszéljük meg
közösen Zalán atya segítségével.

Elsô csütörtökönkénti rózsafüzér imádkozása
a következô imaszándékokra:
• a Mennyei Szentháromság Egyisten dicsôségére,
• a Szûzanya szándékára • a Szeretetért • hálából
• engesztelésül • hazánkért • szeretteinkért
• családjainkért, a családok egységéért • betegeinkért
• az Istennek szentelt életû emberekért • az ifjúságért,
• városunkért • plébániánkért • egyéni szándékokra
Szent Gábriel Arkangyal, a Szent Arkangyalok és Szent
Ôrangyalaink, Védôszentjeink közbenjárását kérve.

Vasárnaponként többen a „tízes” misére járunk, a szokásos
templom elôtti beszélgetések is segítenek egymás jobb megismerésében, de vannak, akik a saját plébániájuk miséjét látogatják. Találkozóink mellett folyamatos az elô- és utógondozás a levelezô listánkon. Emlékeztetôként és a levelezô tagozatos társainkkal való kapcsolat frissen tartása érdekében készítünk egy rövid összefoglalót az elhangzott témáról, gondolatokról. A plébániához kapcsolódást erôsítve, „kis hittanként”
kerül a levelezô listánkra a tízes misén imádkozott prefáció.

Szt. Gábriel

Feladatunk, hogy jobban bekapcsolódjunk a plébánia
életébe, munkájába. Ha egy végzôs katekumen csoport
véletlenül nem alakul csoporttá, örömmel hívjuk és fogadjuk
a közösségre vágyókat.

Kapcsolattartó: László Károly
laszlo.karoly@t-online.hu
+36 20 474 3306

Úr Jézus elsô csodája
Errôl neveztük el csoportunkat. Korosztályunk: 45-65 évesek.
Találkozók: kéthetente szerdán, Istenrôl, Szentírásról, egyházi témájú könyvekrôl szólnak elôadás és beszélgetés formájában. Tevékenységünk plébániai szolgálat, karzattakarítás, beteglátogatás. Otthoni mindennapi rózsafüzér
mondása családjainkért, hazánkért, nagyböjti lelkigyakorlat
Szécsényben, közös nyári zarándoklat.
21 éve vagyunk együtt, baráti, egymást segítô csoporttá váltunk. Lelki vezetônk Donát atya. Az énekkarban, karitászban, jegyes oktatásban egy-egy tagunk közremûködésével
vagyunk jelen. A plébánia közössége több csoporttársunknak bizalmat szavazott a KT-be. Van, aki több mint tíz
éve szolgálja így a közösséget.

HITTANCSOPORT

Az MPD-k az egyik legrégebbi, ma is aktív pasaréti hittancsoport. A keménymag óvodás kora óta ide jár hittanra, és
ez ’86-os születésûeknél is elég mély begyökeresedést
jelent, de vagyunk jó páran '83-asok is. Mégsem feltétlenül
gyökerekként szeretnénk bemutatkozni, hanem pl. sokszínûekként: van köztünk festômûvész, grafikus, dizájner,
építész, közgazdász, fogorvos, biológus, zenész, matematikus, jogász, de még borászati szakember is. Hajtómûvük
egy fúziós erômû, ami a nevünkben levô M-ek és PD-k
egyesülésébôl nyeri az energiát. Elég bohémek is vagyunk,
a Grand Hostel pultosai, ha hittan után beállítunk, kérdezés
nélkül csapolják a "szokásost". És össze szoktunk futni a
hittanoktól függetlenül is... Hisszük, hogy nem kell megsavanyodni annak, aki Krisztus követôje akar lenni (nézd, a
falánk, borissza ember, vámosok és bûnösök barátja...)
Persze, ez a lazaság olyan csapdákat rejteget, amiket mi
sem tudtunk elkerülni. De a mélységeinkbôl katarzisok
születtek, és amikor már sikerült a tékozló fiú példabeszédének elsô felét egész korrekt módon megvalósítanunk,
a Gondviselés mindig visszaterelt minket az atyai
(rend)házhoz.
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Ferences Világi Rend
Assisi Szent Ágnes közösség
Történetünk 1990.-ben kezdôdött a beöltözéssel, ezt követte egy év után a fogadalom. Jelenleg 23 örökfogadalmasunk van, lelki asszisztensünk Félix atya, korunk 40 és 93
év között. Összejöveteleinket a Plébánián tartjuk havonta
kétszer. Tartalmuk változó, de visszatérô téma az Evangélium. Két kérdésre keressük a választ: hogyan értsük és
hogyan tudjuk aprópénzre váltani. Ahogy tudunk, résztveszünk a Plébánia életében (kisegítô munkák, Kárpátaljai
Misszió, alkalmi feladatok). Közösségünk létének alapvetô
értékét a következôkben látjuk:
– mind jobban megismerni s megélni Ferenc szemléletét;
– együtt újra feltöltôdni mindennapjainkhoz.
Úgy érezzük, jó közösség vagyunk. Feltételeink is jók: az I. Rend
és a Plébánia részérôl való elfogadottságunk és asszisztensünk egyaránt éltetô környezet, Istennek legyen hála.

ÉRDEKESSÉGEK

A templomunk harangjai

a Páduai Szent Antal templomról
1934
Tudja-e, hogy ki készítette a templom elsô tervét?
Szent Ferenc jubileumi templom és rendi üdülôház tervét 1926-ban Kismarty Lechner Jenô készítette Szent
Ferenc halálának 700 éves évfordulójának jubileumára, észak-magyarországi pártázatos reneszánsz stílusban,
a mai Kájoni János Ferences Ház közelében, a Szilfa utca - Pasaréti út saroktelekre.
Tudja-e hogy melyik építész tervei szerint épült a mai templom 1933-34-ben?
A fôváros – mint „kegyúr” – által a Csévi út – Pasaréti út sarkán lévô telket adományozott.
1931-1932-ben készültek az elsô tervek, modern stílusban, mert a ferences szerzetesek háztörténetében
olvasható, azért választották a „modernet” mert az jóval olcsóbb! Rimanóczy Gyula fiatal építész kapott megbízást a tervek készítésére. Jó döntés volt, mert ugyanekkor épült, Kismarty Lechner Jenô által tervezett Rezsô
téri templom, ami ötször annyiba került, mint a pasaréti.

A rács mögötti ablak alatt
található az alapkô.

Tudja-e, hogy az 1929-1933-as gazdasági világ-válsága idején, hogyan sikerült a templomot megépíteni,
illetve az erre a célra rendelkezésre álló pénzt értékén átmenteni?
Bizonyára akkor is voltak jóakaró segítô gazdasági szakértôk, mivel a templom építésére 1925-ben a fôvárostól
kapott 500 millió aranykorona, 1927. január 1-én bevezetett aranypengôre váltásakor sokat veszített volna
értékébôl. A szerzetesek még megfelelô idôpillanatban telekvásárlásba fektették ezt az összeget, majd azt parcellázva darabonként adták el, többször azzal is fizettek.
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Tudja-e, hogy milyen nemtelen támadásokkal kellett szembe nézni az elsô „kapavágásokat” megelôzôen?
A gazdasági válság szembe állította a „stílusban” építôket a „modernekkel” szemben, merôben piacszerzési
megfontolásból. A modern templom volt ekkor „isten-garázs”, a tornya „téglagyári felvonó”, sôt még „szovjet
stílusú” is. Bár még csak papíron létezett a templom, de a tervet az akkori „zsûri” össztûz alá vette, oly módon,
hogy a legmagasabb egyházi vezetést is befolyásolva elérték, hogy minden lehetséges módon megakadályozzák
a modern építész, Rimanóczy Gyula tervének megvalósítását. Így a templom falai már teljes magasságban álltak, mikorra sor kerülhetett az „alapkô” elhelyezésére.
Tudja-e, hogy hova helyezték el az alapkövet?
Az alapkövet a Filoména kápolna – ma iroda – eredetileg keresztelô kápolnának tervezett, az elôcsarnok bal
oldalán nyíló kis helyiség, Pasaréti útra nézô ablaka alatti falszakaszba helyezték el.

Rózsekerti Madonna

Szent Antal ereklye 1934-bôl.

Tudja-e, hogy melyik utcát építették ki a ferencesek a Pasaréti út és az Orsó utca között?
A Harangvirág utcát, miután annak keleti oldalán fekvô telkek birtokába kerültek vétel útján, s
a kiépített utcára nyíló telkek így magasabb értéket képviseltek.

Tudja-e, hogy mikor kezdték meg a templom építését?
Az elsô „kapavágás” 1933. szeptember 1-én történt.
Szent Luchesius
Tudja-e, hogy mikorra sikerült az alapkô letételének ünnepségét megszervezni?
Zadravecz István ferences püspök, P. Bónert Valér házfônök és számos notabilitás jelenlétében 1933 november 5.-én helyezték el, s lehet, hogy viccesen hangzik, de a „bokréta ünnep”, mikorra már teljes magasságában
álltak a falak, az ünnepélyes alapkô elhelyezés után 6 napra, 1933. november 11.-én került sor. Igaz, a nemtelen támadások idején, a háztörténet - a história domus szerint – „végeztük csendben az építést”.

Tudja-e, hogy ki szentelte föl a templomot? Az a dr. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, akit idôlegesen
- egy Petrovácz Gyula „akkantusz-maharadzsának” titulált, történeti stílusban érdekelt építész nyílt
akadékoskodással - meg tudott gyôzni arról, hogy leállítsa a modern stílusú templom építését, mely
intézkedését rövidesen a bíboros visszavonta, a ferences Zadrvecz püspök jószolgálati beavatkozó közbelépését
követôen.
Tudja-e hogy milyen hosszú a hajó és milyen széles, (ahogy a tengerész vicc szól: és hány éves a kapitány?)
valamint, a torony milyen magas?
A templomhajó – ahol a hívek helyezkednek el – 25 méter hosszú és 13 méter széles. A templomtorony
keresztjének csúcsmagassága 46 méter. A tömör toronytest pedig 28,60 méter.

Az idei szerzetesség éve alkalmából körkérdést intéztünk közösségeinkbe járó fiataljainkhoz,
mit gondolnak ôk a Ferencesekrôl. Az alábbiakban álljon itt néhány válasz, amelyekben
visszatükrözôdik a mennyei derû.

KIK A SZERZETESEK?
• Különbözô arcok és egyéniségek egyforma ruhában, akiket mindig nagyon megnéznek, ha reverendában
rohangálnak a városban, annak ellenére, hogy régen szokványos volt. Kívülrôl egy csapat áhítatos álmodozónak tûnhetnek, 1 méterrel folyton a föld fölött lebegve, néhány pozitív kivétellel, akikrôl cikkeznek
nagyobb lapokban is, mert a semmibôl teremtenek gyermekotthon-rendszert vagy egyéb említésre méltó
hobbijuk van.
• Akik még nem papok, de nem is nép, nem ministrálnak. A ferences egyházhoz tartozunk. Másik elnevezésük ferencesek.
• A papoknál kisebb rangú barna ruhás emberek.
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Tudja-e, hogy hány harang „lakik” a toronyban?
A most felújítás alatt álló toronyban négy harang lakik. A legkisebb, a Szent Ferenc „lélekharang”, ez 1926
óta, még a pasaréti ferences letelepedéskor, a mai Kájoni János Ferences Ház kertjében álló haranglábban
hívta az elsô híveket. A Magyarok Nagyasszonya harang 1931-ben, ugyancsak a haranglábról került át 1934.
október 6.-án a toronyba. Akkor még senki nem gondolta, hogy 2006-ban a Kapisztrán és a Mariána Ferences
rendtartományok összevonásával létrejött Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány védasszonyának
harangja. A Szent Alajos harang 1935-ben került a toronyba a pasaréti megtelepedést kezdeményezô P. Tamás
Alajos tartományfônök emlékére. Ugyan ekkor került a toronyba a legnagyobb, a Szent Pál harang, P. Srotty
Pál definitor generális emlékére, akinek plébánossága idején indult meg a lelkipásztorkodással együtt a
letelepedés Pasaréten.

MIT CSINÁLNAK A SZERZETESEK?
• Boroznak, jókat esznek, alkalom-adtán sportolnak, vagy eljárnak fürdôbe, de a csajozás tabu. Mellesleg
ellátják egy közösség szervezésének feladatát, betegeket ápolnak, gyermekotthonokat tartanak fenn,
iskolákat mûködtetnek, akár elmennek különbözô gázos helyekre segíteni szerencsétlenül járt embereken. Szóval azért aktívak, és mégsem csak boroznak a kedves hívek pénzén. Meg gondolkodnak a hittel kapcsolatban, elmélkednek róla, és így jó tippeket adhatnak annak, aki nem ér rá leülni töprengeni.
• Élnek majdnem úgy, mint egy normális ember (–házasság, +imák, misék)
• Tanulnak, tanítanak, játszanak és pihennek, meccset néznek

Tudja-e, hogy mikor lett plébánia a pasaréti lelkészség?
1994. október 4-én. Pasarét elsô plébánosa P. Ocsovay Grácián lett.

MIÉRT JÓ FERENCESNEK LENNI?

Tudja-e, hogy hol áll a „Rózsakerti Madonna”?
Szervátiusz Tibor, a kínai missziót alapító Károlyi Bernát emlékére készítette és egy sziklatömb oldalán látható
a kolostorkertben. Károlyi Bernát Pasaréti házfônök 1954-ben, a budapesti rabkórházban, sok kínzástól meggyötörten adta vissza lelkét teremtôjének.

• Mert kevesebb stresszel jár.

• Mert van munkájuk.

Tudja-e, hogy a templomhajó oldalfalán látható freskók kiknek az alkotása és hol látható az elsô világi rendi –
III. rendi – ferences?
A falképeket Unghváry Sándor terve alapján Leszkovszky György fôiskolai tanár, festômûvész készítette. A templomhajó pasaréti-úti oldalán, a kórus-karzat melletti elsôô kép Szent Luchesius, a bûnbánó testvérek, a III
rend, mai nevén a Világi Ferences Rend alapítója.
Tudja-e, hogy mikor kapott Pasarét Szent Antal ereklyét?
Az elsô Szent Antal ereklyét 1934 júniusában kapta, még felszentelés elôtt álló templom Assisi akkori
püspökétôl. Legutóbb pedig 2000. január 6.-án érkezett Páduából. Nyitrai püspök hagyatékából is származik
egy csontereklye, Zadravecz István püspök zsámbéki számûzetése idejében keltezett hitelesítô levéllel, melyet
egy idôs házaspár ôrzött, majd adományozott 1959-ben.

Ö s s z e á l l í t o t t a :

H a r s á n y i

I s t v á n

a

f e r e n c e s

r e n d

f ô é p í t é s z e

mennyei derû

Tudja-e, hogy mikor szentelték a templomot?
Az ünnepélyes kapavágástól számítva 13 és fél hónap múltával, az ünnepélyes alapkô elhelyezéstôl számítva
nem egészen egy év múlva, 1934. október 14.-én. Ekkorra már az 1934. április 7-én kezdett rendház épülete
is készen állt, bô 6 hónap elteltével, pedig nem is olyan kisméretû a templom és a kolostor épületegyüttes!

• Mert ugyan nem vagy szabad, de nagymértékû létbiztonságot nyújt.
• Valószínûleg bekerülnek a mennyországba.

A II. János Pál pápa felkerül a mennyországba. Mennyei Atyánk ünnepélyesen
fogadja és megígéri hogy teljesíti egy kívánságát. A Pápa így felel:
- Igazából két kívánságom lenne...de akkor legyen egy. Azt tapasztaltam, hogy a
tengerek, az óceánok megnehezítik a népek közötti kapcsolatokat. Könnyebben
utazhatnánk, találkozhatnánk, ha a kontinenseket hidak kötnék össze. Kérlek
legyenek hidak a földrészek között.
A Jóisten összeráncolja homlokát.
- Hidak? Az rengetek acél, beton, több tízezer kilóméternyi építkezés... nehezet
kérsz. Nézzük inkább azt a másik kívánságot.
- Jó, legyen a másik. Minden szerzetesrenddel megtaláltam a hangot mıködésem
során. De a Ferencesekkel valahogy nem... ez a túlzó szegénység, ez az állandó
jókedv, ez a sok természetjárás... kicsit különcök...
Ha lehetne kérnem... legalább az utódaimnak könnyebb legyen a viszonyuk velük...
- Hány sávot szeretnél a hidakra, kettôt vagy négyet...?
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Pasarét

Templomunk és a szegények védôszentje:

az más?

Padovai Szent Antal

Valóban az?
„Tizenkettôt választott ki arra, hogy vele legyenek és hogy elküldje ôket,
hogy hirdessék az igét és hogy hatalmuk legyen kiûzni az ördögöket.”
/Márk, 3.14./

Jó tudni, hogy Jézus nem a magányos harcosok klubját alapította meg, hanem tizenkét embert ültetett asztalához,
s általuk mindannyiunkat meghívott a közös ünnepi lakomára.
A templomi közösségek sokaságában Pasarét a legszebb arcát mutatja felénk. Benne láthatjuk visszatükrözôdni
az Apostolok asztalának léleképítô beszélgetéseit, a teltházas vasárnapi misékben pedig a közös ünnepi lakoma örömét.
Ez lenne a pasaréti másság? Jézus szomorú lenne, ha ezt különös erényként mutatnánk fel, hiszen ezeknek
a céloknak a megvalósulására alapította az egyházat.

Sok a fiatal, a szertartások végén a hívek és papok örömmel beszélgetnek a templom elôtt. El vagyunk
kényeztetve jobbnál jobb szónokokkal, s kiválóak énekkaraink is. Ez lenne a pasaréti másság? Egy jó
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zenés színház mindezt tudja, csak ott a hívôket nézôknek, a szerzeteseket színészeknek, a miséket pedig elôadásoknak
hívják. Néha mi is így vagyunk vele, s akkor a közösség Jézussal való találkozásából egyéni színház-mise látogatás lesz.
Kialakulnak a nézôi csoportok, a Zalánosok, a Félixesek, a Jakabosok, s vannak akik még visszasírják a régi sztárokat is:
Hát igen a Gracián… azért az más volt. Mise látogatásból könnyen színház nézés lehet. „Ha egy papért jársz a misére, s
nem Jézusért, el se menj oda.”

Mégis érzi az ember, hogy van itt valami, ami tényleg más és ez nem a budai polgárság
lokálpatrióta büszkesége, mert a puszta elit tudat kicsorbult volna már nyolc évtized alatt. Hiszen jól nevelt budai polgári
társaságunkban ugyanúgy mûködnek szép egyházi népszokásaink, mint bárhol az országban. Például az elsôként érkezôk
a pad szélére ülnek, s minden utánuk jövônek szívességet kell kérnie tôlük, hogy helyet foglalhassanak. Vagy ott a misék
alatti járás-kelés. Ahogy a testvérek mondják, a szószékrôl nézve igazzá válik a régi adoma: Nehéz megkülönböztetni a
késôn érkezôket a korán távozóktól.
Talán csak szeretnénk hinni hogy mások vagyunk.

De azért valami mégis van…
A titok nyitja talán egy pozitív spirál képével fejthetô meg. Pasaréten a szerzetes közösség együtt
él a hívôkkel, egy modern, emberléptékû templomtérben. A szerves kapcsolat oda-vissza hat. Az új hivatások növelik a
közösség erejét, az élô közösség pedig új és új hivatásokat szül. Mindez karizmatikus személyiségek vezetésével, jelenlétével. Pasarét nem más. Pasarét kiválasztott, aki igent mondott, de Pasarétnek sok szempontból elônyösebb a helyzete.
Nem küzd a szegénységgel, a cigányság integrációjával, nem kell azonnali válaszokat adnia a menekült helyzetre és
életünket se kell feláldoznunk hitünkért. De ez az anyagi és szellemi gazdagságunk, társadalmi jólétünk felelôsséget is ró ránk.

Legyünk azok, akiknek a mi Atyánk megálmodott
bennünket. S legyünk azok, akiket Jézus arra kér, legyünk vele, hirdessük az
igéjét, s ûzzük ki az ördögit az életünkbôl és a teremtett világból.
Ne legyünk mások! Ne akarjunk mások lenni!

a Szerk.

Padovai Antal 1195-ben elôkelô és vallásos szülôk gyermekeként született Lisszabonban. Fernando néven.
Szüleitôl mély vallásosságot örökölt. Tizenöt éves korában belépett szülôvárosának Sao Vincente de Fora nevû ágostonos
kolostorába, majd onnan Santa Cruzba került. Szilárdan elhatározta, hogy meghal a világnak, és csak Istennek él.
Fernando életének két esemény adott útkeresésében végleges fordulatot. Az egyik: épp a Santa Cruz konventbe hozták
az elsô ferences vértanúk holttestét, akik Marokkóban lelték halálukat. A másik: találkozott azokkal a közeli – Santo
Antonio dos Olivais nevû – kicsiny rendházból való testvérekkel, akik a kolostor ajtajánál
alamizsnát koldultak. Megszületett benne a vágy, hogy a szegények közösségében éljen.
Fernando még 1220 nyarán csatlakozott hozzájuk. Fölvette szegény ruhájukat,
keresztnevét templomuk védôszentje, Remete Szent Antal nevére cserélte. Telve a vértanúság
vágyával, engedélyt kért, hogy misszionáriusként Marokkóban hirdethesse az evangéliumot.
Szerencsésen el is jutott oda, Isten azonban más feladatot szánt neki. Marokkóban súlyosan
megbetegedett, és 1221 tavaszán kénytelen volt visszatérni. Egy heves vihar azonban hazája helyett Szicília partjaira sodorta. Onnan a szicíliai testvérekkel az Assisi melletti
Porciunkulába ment rendje egyetemes káptalanjára.
1222 nyarán a mécsest, amely addig rejtekben volt, maga Isten emelte lámpatartóra,
hogy másoknak is világítson. Tartományfônöke néhány társával együtt Forliba küldte, hogy pappá szenteljék ôket. Ott az
ünnep alkalmából valakinek beszédet kellett volna mondania váratlanul, mivel megbetegedett az, akinek ez lett volna
a dolga. Készületlenül senki sem merte vállalni, s akkor megparancsolták Antalnak, hogy beszéljen. A csendes, mindaddig rejtettségben élô és figyelemre alig méltatott Antal megmondta, hogy gyakorlottabb a konyhai edények mosogatásában, mint Isten igéjének hirdetésében. A püspök azonban maga bátorította, míg végül mégis beszélni kezdett
egészen egyszerûen. Minél tovább beszélt azonban, szavai annál élénkebbek és melegebbek lettek, láthatóan teljesen
eltöltötte a Szentlélek tüze. Hallgatói lélegzetüket visszafojtva figyelték. Nem tudós értekezést hallottak a papság
mivoltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások
szavait a szív bôségébôl. Amikor befejezte, társai örömmel vették körül.
Mint „Szent Ferenc hûséges fia” és az assisibeli Szegény szegény tanítványa Antal elôször önmaga vállalta az Úr
és apostolai életkörülményeit, másoknak csak ezután kezdett beszélni a szegénység türelmes elviselésérôl és vallási
értékérôl. Amikor szegény vándorprédikátorként faluról falura, városról városra járt és a katolikus tanítást hirdette a
szegénységrôl és a birtoklásról, szavait a saját élete hitelesítette hallgatói elôtt:

„A szabadon vállalt szegénység erôt ad az embernek, a gazdagság viszont elgyöngíti.
Mert az ember hamarosan vagyonának szolgája lesz, ahelyett hogy uralkodna rajta.
Ha ugyanis valakit veszteség ér, és emiatt szomorkodik, ez megmutatja, hogy rabja lett annak,
amit elôbb, a szerencséje idején birtokolt.”
Antal még ifjúkorában egészen rendkívüli jártasságot szerzett a Szentírásban. A magányban és az elmélkedô imádság
csöndes óráiban ezt a gazdagságot annyira kimûvelte magában, hogy mindenkit bámulatba ejtett. IX. Gergely pápa –
csodálattal eltelve Antal egyik beszéde után – „a Szentírás szekrényének” nevezte. Mert amikor Antal a tömeghez beszélt,
gyakran megesett, hogy a Szentírás szavai jöttek ajkára: hallgatói nem emberi szavakat hallottak, hanem az Írás örök
érvényû igéit. A beszédnek ez a módja mély meggyôzô erôt kölcsönzött neki. Az emberek, még a tévhitben élôk is,
csodálták mélységes vallásosságát. Ezt vallotta: „A prédikálónak le kell szállnia az emberekhez, majd ismét föl kell emelkednie, hogy az elesett embereket magával emelje.” Ez a szeretô vágyakozás Isten után prédikációs vándorútjai végén mindig
visszavitte a magányba és a szemlélôdô életbe. Az emberek iránti szeretete azonban hamarosan ismét kiragadta a csendbôl, „mert a jó szónok nem idôzhet sokáig a szemlélôdô életben, ha másokban is gyümölcsöt akar érlelni''.
Az óriási munka teljesen felôrölte egyébként is gyenge egészségét, 1231-ben, június 13-án, alig harminchat éves
korában meghalt. A sírjánál történt számos imameghallgatás, gyógyulás és csoda következményeként IX. Gergely pápa alig
tíz hónappal halála után szentté avatta. XII. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánította. Ezzel iránymutató tanítóul rendelte számunkra is, akik az evangélium szellemében minden keresztény egységére törekszünk.

21

ISMERJÜK-E A TEMPLOMUNKAT?
Most volt kerek egy éve, hogy templomunk felszentelésének 80. évfordulóját ünnepeltük. Talán sokan emlékeznek
arra, hogy az ünnepi alkalmat megelôzôen négy héten keresztül hetenként felmarkolhattunk egy-egy 20 kérdést tartalmazó
szórólapot, amely azt firtatta, hogy mennyire ismerjük heti vagy napi misehallgatásunk helyszínét. Arra kellett válaszolni,
hogy hol található egy-egy megnevezett vagy fotón ábrázolt mûtárgy vagy részlet.
Elôször úgy gondoltam, hogy ezt a játékot elsôsorban a gyerekeknek szánják (láttam is izgatott gyerekcsoportokat érdeklôdve kóborolni a templomban), de aztán elolvasva a kérdéseket, engem is elfogott a harci láz, és úgy döntöttem,

PASARÉTI PILLANATKÉPEK

kipróbálom a megfigyelôképességemet. 47 évi nézelôdés után én vajon ismerem-e a templomomat?
A helyes válaszok nagy részéhez kitûnô puskák álltak rendelkezésre. Legalább végre rendesen elolvastam a 75.
évfordulóra kiadott kitûnô könyvet. Belopakodtam az oldalkápolnákba, és meglepetéssel állapítottam meg, milyen érdekes
a mennyezetük. Alaposan szemügyre vettem a bejárati ajtókat, és igyekeztem azonosítani a rajtuk látható szimbólumokat.
Komolyabban megnéztem a kápolnák üvegablakait. Kiderült, hogy egyik kedvencem, a keresztút nem kerámia, ahogy
korábban gondoltam, hanem fából faragták ki. Most tudtam meg, hogy Borromei szent Károly is lakója a templomunknak,
pedig ô volt a férjem védôszentje.
A 39. kép nagy fejtörést okozott. Elsô pillantásra világos volt, hogy ismerôs számomra. De hol lehet? Valami parkettának
néz ki, de mivel kereszt van rajta, csak nem tapodják meg! A legközelebbi misén rábámultam a szószékre: az ajtó! Sok
százszor láthattam.
El nem tudtam képzelni, hol található a San Damiano kereszt, ha nem a fôoltár elé állítják, pedig csak figyelmesen kellett volna benézni a Szent Ferenc kápolnába. A 38. kép alapján rádöbbentem, hogy még soha nem néztem fel az
elôtér mennyezetére, és soha nem láttam a gyóntatószék ablakát sem.
A legjobban azon a kérdésen rökönyödtem meg, amelyik a Prágai Kisjézus holléte felôl érdeklôdött. Prágai Kisjézus?
Nálunk? Na olyan nincs! Azt csak észrevettem volna! Kiderült, hogy mégis. Igaz nem is kicsi, hanem egyenesen iciri-piciri.
És nagyon eldugták szegényt. És biztosan fázik is.
Szóval, jól lebôgtem magam elôtt. Egyúttal sokat okosodtam is. Azóta próbálom memorizálni a falon látható szigorú szentek nevét is, de még nem megy igazán, a sorrendjükrôl nem is beszélve… azóta vallom, néha érdemes más szemmel is körülnézni otthonunkban…
Budapest, 2015. október 21.

Pál Károlyné

SZENT FERENC
PASARÉTEN
MISZTÉRIUMJÁTÉK
ÔSBEMUTATÓ
november 14. szombat 19:00 óra
a Templomban.

A 70 perces zenés misztériumjátékban
az egyházközség több mint 50 tagja
játssza el Szent Ferenc életének
kiemelkedô eseményeit.
Közremûködnek:
fr. Zalán, fr. Donát, fr. Jeremiás,
fr. Gábriel és a Csibe Kórus
Andréka Ágoston, Anka Mária,
Balaskó Viktor, Czékus Jób, Czékus Rita,
Déri Borbála, Dubszkiné Boros Katalain,
Fürjes Anna, Gál Tibor, Gálné Füzy Márta,
Geri Klára, Golarits Zsigmond, Hillier
Marcell, Huszár Orsolya, Kormos Noémi,
Kôrössy László, Meskó Boróka,
Meskó Zsolt, Mráz Dániel, Mráz Míra,
Mráz Mónika, Pápay Zsuzsa,
Pechan Eszter, Pontifex Sári, Prevoz
Cecília, Radó Mónika, Rôder Péter,
Ruff Imre, Skublics László, Sótonyi
Benedek, Sótonyi Cecília,
Sótonyi Domonkos,
Sótonyi Gergely, Szántó Lajosné, Tarnay
Luca, Tóth Mária, Ugrai Szabolcs,
Vámos Dominika, Zombor Éva

Szeretettel hívjuk és várjuk
a Plébániaközösség tagjait,
családjaikat!

ASSISI SZENT FERENC IMÁJA
Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettô között különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyûlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet
keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts
nem arra, hogy
nem arra, hogy
nem arra, hogy

meg, hogy törekedjem,
megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Amen.

Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia

A plébániai iroda

Cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 137.
Tel/fax: (1) 200-2112
E-mail: pasaret-pleb@ofm.hu
Web: http://pasaret.ofm.hu/

A plébániai iroda templom elôterében található.
Itt történik a keresztlevél kiállítása, temetési ügyek, stb.
intézése, az egyházi hozzájárulás befizetése, és lehetôség
van ferences lelkiségû könyvek, CD-k vásárlására is.

Portai szolgálat – nyitva tartás, elérhetôség

Hivatali idô

hétfô – szombat: 8.00 – 20.00
vasárnap: 8.00 – 12.00

hétfô: 9.00-12.00 és 16.30–18.30
kedd: 16.30–18.30
szerda: 9.00-12.00
csütörtök:16.30–18.30
péntek: 9.00-12.00 és 16.30–18.30

Plébánosi és kápláni fogadóóra
Szerda 9.30-11.00 és péntek 16.00-17.30 között.

A BELÉPÉS INGYENES.
A játsszó személyek bíztató tapsokat
köszönettel fogadnak.
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