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2019. szeptember 15
ÉLETMÓD ÖNISMERETI CSOPORT
Vezeti: Michels Antal atya rk. plébános, mentálhigiénés lelkigondozó t:06(30)2315966 és Dr. Takách Gáspár pszichoterapeuta addiktológus, ideg-elmegyógyász t: 06(20)9860735
A humanisztikus pszichológia szerint kapcsolataink befolyásolják életmódunkat, boldogulásunkat. Szükségünk van arra, hogy
felelősséget érezzünk mások iránt, elvárva azt, hogy ők is érezzék ugyanezt irántunk. Szükségünk van a sikerélményre is,
hogy elismerjenek bennünket, és hogy mi is elismerjünk másokat. Továbbá szükségünk van arra, hogy szeretni tudjunk, és
minket is szeressenek. - A saját élményre és a csoportban szerzett interaktív tapasztalatokra épülő önismeret és készségfejlesztés segíti a kommunikáció hatékonyabb működését, a „kapcsolati játszmák” megismerését és korrigálását az egészség lelki
és szellemi egységének helyreállítását.
Másfélórás csoportfoglalkozásainkat a templom kápolnájában keddi napokon az esti 17 órás mise után tartjuk 12 alkalommal, 2019 október 1 és december 17. között.
ARS SACRA FESZTIVÁL TEMPLOMUNKBAN
+ 14. (szo) 15ó Nyitott Templomok Napja: 15ó Most Balázs
építésvezető beszámol a felújításról, 16ó Orgonabemutató –
Harmath Dénes orgonaművésszel. 17.30 Rózsafüzér, 18ó mise
+ 15. (v) 19ó Egy csepp Brazília - Bossa Nova e Tal,
a Katolikus Shalom Közösség előadása!
A Katolikus Shalom Közösség néhány tagja által létrehozott
Bossa Nova e Tal formáció ezúttal a szakrális zene egy különleges ágát mutatja be az Ars Sacra Fesztiválon. A zenekar magyar és brazil tagjai templomi környezetbe is beleillő, latin ritmusokkal megfűszerezett zenével hoznak lélekemelő hangulatot
és egyben kikapcsolódást a közönségnek. Így válik ez a kellemes, utónyári est a töltekezés és az imádság színterévé.
Dalma és Andris pár éve a Katolikus Shalom Közösség nyári táborában találkoztak, ahol a bossa nova iránti szerelem szinte
azonnal összehozta őket (brazil zenei stílus – a jazz és szamba
keveréke). Néhány közös örömzenélés után 2019-ben létrejött a
Bossa Nova e Tal formáció, mely ezt a könnyed zenei stílust
közvetíti Budapesten. Mivel a zenekar tagjai mind keresztények, az Ars Sacra Fesztiválra nagyrészt keresztény témájú, ám
könnyed, latin ritmusú dalokkal készülnek portugál és magyar
nyelven, és már alig várják, hogy együtt rezdülhessenek a
Lélekkel és a közönséggel.
+ 16. (h) 17.30 Imádságok szoprán hangra
– Mendöly Gyöngyi zeneszerző előadásában
Mendöly Gyöngyi zenei munkásságának meghatározó része az
imádságok megzenésítése. Az eddig megjelent négy hanglemezéről kigyűjtöttünk egy csokorra valót azon darabokból, amelyek vezérszólamát szopránszóló adja elő.
A művek bemutatás Haluska Gyöngyi szoprán énekes vállalta,
aki igen aktívan jelen van a színvonalas hazai zenei életben. Az
előadott zeneművek között ősbemutató is lesz. Előadók: Haluska Gyöngyi, szólóének - M. Kiss Katalin, szólóének - Katonáné
Malmos Edit, szólóének- Kiss Cecilia, hegedű, szólóénekPánczél Kristóf, zongora, szólóének - Katona Gábor, próza."
+ 17. (k) 19.00 Pirkan Együttes – Jótékonysági koncert
halmozottan sérült gyermek javára
A Pirkan zenekar a 2000-es évek elején alakult. A magyar és a
mongol népzenei hagyomány, valamint a pszichedelikus és a
posztmodern elektronikus zenei világ ötvözésének lehetőségeit
kutatják. Védjegyeik között megtaláljuk a citera-kobza hangszerpárosítást, a furulyák kiemelt használatát, a rituális dobolást
és a minden hangulatot, létbeli jelenséget megidézni képes, apo-

kaliptikus elektronikát. A zenekar 2018. januárjában rögzítette
bemutatkozó lemezét, Pirkan címmel.
Felállás: Király Zoltán – nagybőgő / Kollár Wágner László szintetizátorok, elektronika / Kőszegi Zsolt - ének, dobok, furulya / Qingele - ének, torokének, tobshuur / Sütő Gábor - kobza,
furulya / Szilasy Tamás – citera / Kovács Petra - vendégének
Adományokat gyűjtünk a halmozottan sérült gyermekek javára!
+ 21. (szo) 19ó Kaposi Júlia (blockflöte) és Kuzma
Levente orgonaművész hangversenye
Zenei eredményeit már fiatal művészként érte el a 2009-es
Nemzetközi Orgonaverseny nagydíjasa, Kuzma Levente. 2017
áprilisában jelent meg szóló lemeze Masterworks címmel. A
Fesztiválon hallható műsor: Buxtehude, Cornell, Mancini, van
Eyck és J.S. Bach művei.
Levente 1978-ban született Göteborgban. Orgonatanulmányait
apjánál, Kuzma Róbertnél kezdte, majd a Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai és Zeneművészeti Karain folytatta, ahol
2001-ben ének-zene – karvezetés szakos diplomát, 2007-ben kitüntetéses orgonaművész-tanári oklevelet szerzett dr. Csanádi
László növendékeként. 2004 és 2006 között a Göteborg International Organ Academy posztgraduális képzés hallgatója volt.
Legkiemelkedőbb zenei eredményeit már fiatal művészként érte
el, a 2009-es temesvári „Timorgelfest” Nemzetközi Orgonaverseny nagydíjasa, a 2010-es Montecchio Maggiore-i Nemzetközi
Orgonaverseny II. helyezettje, 2011-es moszkvai „Alexander
Gedike” Nemzetközi Orgonaverseny döntőse volt.
A művek bemutatás Haluska Gyöngyi szoprán énekes vállalta,
aki igen aktívan jelen van a színvonalas hazai zenei életben. Az
előadott zeneművek között ősbemutató is lesz.
+ 22. (v) 19ó Az örök Vivaldi – a Magyar Örökség-díjas
Budapesti Kórus koncertje
A Budapesti Kórust 1941-ben Bárdos Lajos alapította a Palestrina és a Cecília kórusok egyesítéséből.
A Kórus hamarosan a hazai oratóriumkórus-kultúra egyik legjelesebb és legismertebb képviselőjévé vált. Az együttes megfogalmazott célja az a cappella- és a zenekari karénekművészet
ápolása és a magyar zenei kultúra fejlesztése volt idehaza és
külföldön egyaránt. A hazai zenei élet számos rangos budapesti
és vidéki eseményén kívül több olasz-, német- és franciaországi, valamint hollandiai és ausztriai turné sikerei is bizonyították
az együttes előadásainak művészi színvonalát.
A Kórus karigazgatója 2015-től Uzsaly Bence András.
Díjaik: Grand Prix Párizs, Magyar Örökség-díj 2011., Kölcsey ferenc-díj 2015.
A programokra a belépés ingyenes, de a templom orgona
felújítása javára adományokat szívesen fogadunk!

KARITÁSZ ÖNKÉNTESEK ÉS HÍVEK RÉSZÉRE!
+ 20-án (p) 18ó Karitász megbeszélést tartunk az Önkéntesek
részére. Helyszín: Plébánia 1-ső emelet, kapucsengő: „04” A
megbeszélés fontos, ezért mindenkire számítunk!
+ Kedves hívek! 22-én (v) 19ó Budapesti Kórus koncert végén
a kórus vendégelésére süteményt, üdítőt szívesen fogadunk
+ Önkéntesek: Zakuszka főzés várható időpontja: 16-án (h)
8.15-től (zöldség/húsdarálót aki tud hozzon magával)
+ Október 12. Karitasz továbbképzés. Minden kedves Önkéntesünket szeretettel várjuk az előadásra. Házigazdák leszünk
ezért karitászpóló viselete kötelező, akinek nincs az jelezze nekem szeptember 23-ig!
+ Az Önkéntesektől kérjük a karitász igazolványokat érvényesítés céljából, legkésőbb szeptember 23-ig!
+ Kedves hívek! Október 26. (szo) 19ó Budapesti Kórus zenekari koncert végén a szereplők megvendégelésére süteményt és
üdítőt szívesen fogadunk. A mű címe: César Franck: Krisztus
hét szava a keresztfán. (Támogató: VIII. ker. Önkormányzat)
Varga Éva Anikó (karitász csoportvezető)

A KANTNER KÁROLY FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET
A plébániák újonnan szolgálatba álló liturgikus
munkatársai számára alapképzést tartunk 2019. november
22. és 29-én, két péntek 16-20 óra között.
Azok számára, akiknek az öt éves engedélye lejárt vagy a tanév
során lejár, az őszi továbbképzési alkalom 2019. november 15én, pénteken 16-20 óra között lesz.
Az engedélyeket a Főegyházmegyei Hivatal bocsájtja ki a résztvevőknek. A képzésre küldött munkatársat plébánosának előzetesen be kell jelentenie, nevének, plébániájának és személyes email címének megadásával a kepzes@kkfi.hu címen. További
részletek a www.kkfi.hu/kepzesek oldalon.
Irodavezető, egyházi adminisztrátor képzése. Időpont: 2019.
szeptember 25. – december 11. szerdánként. Jelentkezési határidő szeptember 17. Minden munkatársat a plébánosa jelenthet
be a kepzes@kkfi.hu címen, kérjük, hogy írják meg a munkatárs nevét, plébániáját és e-mail címét.
Tájékoztató alkalmakat rendezünk az állandó diakonátusról érdeklődők, jelentkezni szándékozók számára. Célja az érdeklődők megismertetése a diakonátus teológiájával, lelkiségével és szolgálatával, a jelentkezők megismerése, a hivatás tisztázása. A tájékoztató alkalmak nyitottak, várunk minden érdeklődőt, aki megfelel a KKFI honlapján leírt koncepciónak és feltételeknek. Részleteket e-mailben küldünk a jelentkezőknek. Jelentkezés: kepzes@kkfi.hu További információ a honlapon!
Minden képzést a KKFI székhelyén (1035 Bp., Kórház u. 37.)
tartunk. Információ: www.kkfi.hu
Dr. Füzes Ádám igazgató
30. CSAPATJUBILEUM
Cserkészcsapatunk, a 432. Pázmány Péter cserkészcsapat a
2019-es évben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Ezen
év egyik központi eseménye volt a szeptember 7-én megrendezett jubileumi ünnepség. Ennek keretében a plébánián több mint
60-an gyűltünk össze aktív, és már kevésbé aktív tagok és hozzátartozóik. Külön öröm volt számunkra az, hogy több olyan tagunk is részt tudott venni az eseményen, akik a csapat alakulásakor is jelen voltak. A délután folyamán a résztvevők több
programlehetőség közül választhattak. A földszinti cserkészotthon múzeummá és játszóházzá alakult, mivel sok felnőtt cserkésztestvérünk kisgyerekkel érkezett. Az első emeleti közösségi
termek pedig a közös programoknak adtak otthont. Az esemény
egyik legérdekesebb pontja a parancsnoki kerekasztal beszélgetés volt, ahol a csapat négy volt, és a jelenlegi csapatparancsnokkal lehetett beszélgetni. Nagy élmény volt a csapat ennyi
egykori parancsnokát egy helyen látni, és hallgatni, hogy miként hatottak rájuk parancsnoki éveik. Ezt követően egy, a harminc évet átölelő videót tekinthettünk meg, majd egy bőséges
vacsora következett, ahol nosztalgikus beszélgetések vették körül az asztalt. A vacsora után egy kvízzel zártuk az estét, mely a
csapatkultúra ismeretét tesztelte a versenyzők között.
Bízunk benne, hogy csapatunk a következő harminc évben aktívan jelen lesz a Horváth Mihály téren. Ezúton is köszönjük
plébániánk eddigi támogatását!
Schreiner Dénes

