BEVEZETŐ

„EGYIKÜNK JAVA LEGYEN MINDENKIÉ!”

Kedves Testvérek!

Manapság oly gyakran a javakon csak tárgyi dolgokat értünk. Pedig ha egy kicsit
megpróbálunk a másik mosolya, derűje mögé nézni, hogy miből ered a jókedve, kitartása, sokszor
bizony közösségi javakat találunk: együttműködést, meghallgatást, segítést. Ezért bátorít
bennünket Don Bosco is: "Egyikünk java legyen mindenkié!" - hisz mindannyiunk javára válik, ha
megosztjuk örömeinket. Így megsokszorozódik az, és nagyobb közösségünk mindig megújuló erő
forrása lesz. S ahogy Don Bosco tanácsa folytatódik: "Mint mindenki kárát távolítsuk el közösen a
rosszat!" - ezáltal teret engedhetünk az Atyai Szeretet kibontakozásának és megjelenésének az
emberek közt.
Don Boscót kitartó munkája és rendületlen hite segítette abban, hogy a Szentek közösségének
tagja lett. Vegyünk róla példát, hogyan támaszkodott segítőire, szaléziakra és laikusokra egyaránt,
hogyan kezdeményezett összefogást, hogy családias, befogadó házakat alapítson a fiatalok, a
rászorulók részére.
Sokszínűségünk adjon bátorítást, hogy életünket, gondolatainkat merjük megosztani másokkal,
s együtt növekedjünk az Úr szemében!

Óbudai Szaléziak
Szent Alajos Szalézi Rendház és Segítő Szűz Mária Templomigazgatóság
1032 Budapest Bécsi út 175
Tel: 1/368 6027
www.obudaszaleziak.hu
Igazgató: P. Tran Si Nghi Ferenc SDB 20/771 9006

A MINISTRÁNS KÖZÖSSÉG
Miért szép a ministrálás? Nagyobb-e a szépsége, mint az áldozat, amit érte hozni kell?
Hogy kell élnie egy ministránsnak? Melyek életének alaptörvényei? (Pl. napi ima, rendes viselkedés
hittanon, szentmisén, a vágy arra, hogy Jézusnak szolgáljon, példaadó viselkedés, stb.) Erről
szólnak a ministráns próbák.
A ministránsok, s a jelöltek hetente legalább egy alkalommal eljönnek ministrálni. A próbákat
szombat délelőtt tartjuk. Alkalmanként közös ministráns teázás is van. Arra törekedjenek a
ministránsok, hogy Jézus oltárának „testőrei”, "ministránsai" (= igazi szolgálói) lehessenek! A
ministrálásban való testmozgás, a szívbeli tiszteletet fejezi ki. A ministrálás is szent szolgálat, mert
Jézus teste és vére körül szolgál.

Várjuk sok szeretettel a 8 éven felüli, már másodikos fiúkat a szent szolgálatra!

KAPCSOLAT:

Nyáry Lőrinc
P. Biet Pál SDB

06 30/5752489 és
06 20/771 9013

SZALÉZI MUNKATÁRSAK
Kik a szalézi munkatársak? - Olyan elkötelezett világiak, akik ígéretet tesznek, hogy Don Bosco
apostoli tervével azonosulva élik meg hitüket az Egyházban és a Szalézi Családban.
Az ígéret tételre ún. formáció során készülnek fel, ez alatt megismerkednek azzal az
evangéliumi úttal, amelyet Don Bosco megélt, tanulmányozzák életét, pedagógiáját.
A Szalézi Munkatársak csoportja a Szalézi Családnak az az ága, amelyet még maga Don Bosco
alapított a munkáját segítő világiak számára. Az alapító szándéka szerint egyesületbe
szerveződnek, és tartják a kapcsolatot a tartományon belüli, valamint a külföldön élő és
tevékenykedő társaikkal.
Az óbudai munkatársi csoport több mint 10 éve alakult, a közösségbe azóta már többen
elköteleződtek. Találkozóinkat kéthetente szerdánként tartjuk, fél órás szentségimádás után,
meghatározott tematika szerint.

KAPCSOLAT:

Bángi-Magyar Anna
06 20/285 4766
szalezimunkatarsak@gmail.com

DON BOSCO KIADÓ
„Aki egy jó könyvet ad valakinek, Isten egy gondolatát éleszti fel” – írja Don Bosco egyik

levelében. Könyveinkkel mi is ezt szeretnénk szolgálni: minél több emberhez eljuttatni Isten
gondolatát.

Elsőrendű feladatunknak tartjuk a Don Bosco nevelési módszerét és a szalézi lelkiséget
közvetítő művek terjesztését. Napjainkig közel 220 kiadvány jelent meg a Kiadónál, ezek közül a
legtöbb gyerekek, fiatalok, illetve szülők számára készült, a hitbe való bevezetést és az
elmélyedést segítő kiadványok. A másik kiemelt célcsoportot a hitoktatók jelentik, akiknek
munkáját színvonalas segédanyagokkal igyekszünk támogatni. Legnépszerűbbek még mindig
Bruno Ferrero, apró történetei a lélek számára, mely kiváló ajándék lehet minden alkalomra.
És mindezeket hol lehet megnézni, belelapozni, beleolvasni, megvenni? A Kiscelli utca 79. szám
alatt vagyunk hétfőtől péntekig, 9-től 17 óráig. De ha elindulsz az udvaron a focipálya mellett,
majd jobbra kanyarodsz és elhaladsz a Savio-ház, az animátor szoba, a cserkész szoba és a BabaMama Klub előtt, a fehér ajtón belépve, az emeleten, a Bár fölött megtalálsz minket, ahol sok
szeretettel és sok-sok szép könyvvel várunk: Marika és Jáhel

KAPCSOLAT:
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Don Bosco Kiadó
+06 20/320 7373
donboscokiado@gmail.com

HÁZAS KÖZÖSSÉGEK
Az a közös tapasztalat hozott össze bennünket,
hogy a hétköznapok sodrásában elevenebben megélhető a hitünk közösségben.
Házaspárokként/családosokként erőt merítünk
a Szentírás olvasásából
a közös imádságból
beszélgetésből
örömeink és küzdelmeink megosztásából.
Szívünkön viseljük a házasságok, a családok boldogulását. Ezért nyitottak vagyunk arra, hogy
részt vegyünk
hasonló közösségek indításában, tapasztalat-átadásban
beszélgetésekben házasságra készülőkkel
házasságok segítésében, kísérésében személyes beszélgetéssel és közbenjáró imádsággal.

KAPCSOLAT:
Márialigeti Bence

06 30/2288492

Tremmelné Hudik Katalin
Osváth Boglárka

bence.marialigeti@gmail.com

06 30/9303880

06 30/5756733

Nyáryné Fábry Katalin

hudik.katalin@gmail.com
osvathboglarka@gmail.com

06 20/4914719

nyabry@freemail.hu

BABA-MAMA KLUB
Szerdánként 10-12-ig a kisgyerekeké a főszerep a Szaliban: mondókázunk, énekelünk, kicsit
kézműveskedünk a gyerekekkel, de főleg sokat játszunk. A gyerekek tanulják, gyakorolják a társas
viselkedés szabályait, és eközben ők is kis közösséggé formálódnak, amiből később értékes
barátságok alakulhatnak ki. A beszélgetések során erősítjük, támogatjuk egymást édesanyai
hivatásunkban, nevelési kérdésekben. Megosztjuk örömeinket, nehézségeinket a legfinomabb
túrófánk receptet és a minden koszt eltávolító citromsavas tisztítószer titkát is. Igyekszünk segíteni
egymásnak egy-egy nehezebb életszakaszban, új családtag születésénél, ha mással nem, egy
finom ebéddel. A havonta tartott Édesanyák miséjén Úr Jézus elé visszük nehézségeinket, hálát
adunk gyerekeinkért, családjainkért.
IDŐPONT: szerdánként 10-12-ig
HELYSZÍN: Szalézi Kápolna kertje, ill. a Baba-mama szoba

KAPCSOLAT:

Jani Mónika

20/3726727

janimoni@gmail.com
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GYEREK KISCSOPORTOK
A Szalézi kiscsoport célja a közösségépítés. Tagjait a kápolnaközösségbe járó gyermekek
alkotják, akik már kis koruk óta részt vesznek a rendszeres alkalmakon, kirándulásokon, imákon,
nyári táborokon. Az együtt eltöltött élmények hatására megtanulják elfogadni egymást, egymásra
hangolódnak és igaz barátokká vállnak. A közösség tagjai később "kortárs" segítőként, barátként
tudják átsegíteni egymást a kamasz és fiatal felnőtt élet nehézségein.

KAPCSOLAT:

Markolt Péter 06 20/823 0720

markolt.peti@gmail.com

ÓBUDAI SZALÉZI ORATÓRIUM
Új lendülettel, új időpontokban, új, színes programokkal indul idén az oratórium. A játék
mellett tervezzük szakkörök, műhelyfoglalkozások indítását is. Érdemes az évközi hirdetéseket is
figyelni! Időpontok:
kedd 16.30-19.00
szerda 16.30-19.00
kiemelt pénteki oratórium 16.30-19.00

Korrepetálás

Ennek keretében közösen oldjuk meg a nehezebb házi feladatokat, illetve lehetőség nyílik
egyéni felzárkóztatásra is immár két időpontban
szerdán az oratórium keretében
vasárnap 16.30-18.00

KAPCSOLAT:

Jani Áron SDB
06 20/254 0980
szalezi.oratorium.obuda@gmail.com

Fociedzés

Heti kétszer két korcsoportban hétfőn és szerdán.

KAPCSOLAT:
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Csány Marci

06 20/227 4003

SZALÉZI ANIMÁTOROK
Fiatalok a fiatalokért! Ha szívesen foglalkoznál gyerekekkel Don Bosco szellemiségében, akkor
köztünk a helyed! Ha elvégezted már a nyolcadik osztályt és szeretnél az animátorok csapatához
tartozni, írd meg, miért fontos ez neked, miért szeretnéd, és küldd el leveledet az
oratóriumvezetőnek. Ezután kezdődhet a képzés, ahol megismerheted a szalézi nevelés alapelveit
és elsajátíthatsz különböző készségeket, praktikákat.

KAPCSOLAT:

Jani Áron SDB
06 20/254 0980
szalezi.oratorium.obuda@gmail.com

ÓBUDAI DON BOSCO KÓRUS
Elkötelezettebb fiataloknak szóló lehetőség, amihez némi rendszeresség és némi hallás
szükségeltetik.:).
GITÁROS MISE minden hónap első vasárnapján . Próba fél 5-től. Szabadon be lehet csatlakozni
hangszerrel és énekkel egyaránt.

KAPCSOLAT:

van der Meer Dorottya

06 70/597 0939

TENGELICE LEÁNY SCHOLA
A Tengelice Leány Schola 2011 telén alakult. A karácsonyi betlehemes angyalkarából állt a
kezdő csapat, akik közül legtöbben ma is járnak. A vasárnapi 9-es miséken énekeltünk 3 évig, ami
nem kis áldozatot követelt a lányoktól, hiszen már reggel 8-tól tartott a próba. Ahogy növekedtek,
lassan "kinőttük" a gyerekmisét, így most már a fél 11-es misén végezzük liturgikus
szolgálatunkat. A miséken való énekléseken kívül nagyon szeretünk a virágvasárnapi ünnepi
körmeneten énekelni és az ádventi gyertyagyújtásokkor sem hiányozhatunk. Új színfolt a
karácsonyi ill. a húsvéti ünnepi vesperás éneklése.
Az évek alatt igazi kis közösséggé kovácsolódott a csapat, amiben szerepe van a rendszeres
próbáknak, a nyári táboroknak, évközbeni közös programoknak. Idén is közös lelki nappal
kezdhettük a nagyböjtöt, amit Ferenc Atya tartott a számunkra. Tavaly ilyenkor kapta meg
mindenki a tengelicés kitűzőt, amit azóta is büszkén hordunk.

KAPCSOLATfelvétel a „kétmártinál”:

Csány Márti

06 20/293 3580

B. Egri Márti

06 20/220 1839
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ÉNEKKAR
Az énekkar feladata a liturgikus szolgálat. Tizenkét éve létezik a háttérben és igen kevés
állandó taggal. Úgy alakult, hogy a nagyhétre mindig többen vagyunk, aztán elfogyunk évről-évre.
Igazi munkát, amiben fejlődés van, folyamatos próbákkal és legalább 20 taggal végezhetnénk.
Szeretettel várunk mindenkit, aki vállalja, hogy szerda esténként eljön próbára és énekével
a közösséget szolgálja.

KAPCSOLAT :

Csány Márti

06-20-2933580

NYUGDÍJAS KLUB
A nyugdíjas klub 2005-ben alakult, abból az indíttatásból, hogy a gyerekekért, fiatalokért, a
szaléziakért minden nap imádkozó idősebb testvéreknek köszönetet mondjunk. A kápolnában
minden program a hely profilja szerint a fiatalokról és nekik szól. Hallottuk az idősebbek szájából,
hogy ők már nem tesznek semmit. Tudva azt, hogy a családban is az imádkozó idősek szilárd
alapot adnak, szerettük volna kifejezni a köszönetet a közösségért való imájukért azzal, hogy
közösségbe kapcsoljuk őket egymással.
Kéthetente kedden délelőtt 10-12-ig találkozunk.
A program beszélgetés, vendég-előadó meghallgatása, kirándulás, múzeum látogatás, aktuális
témák ...
Ettől az évtől kezdve minden találkozásunkkor imádkozunk azokért a halottakért, akiknek nincs
senkijük, nem imádkozik értük senki.

KAPCSOLAT:

Loór Judit

06-20-2124761

Csány Márti

06-20-3909380

REGGELIZTETŐS CSOPORT
A program 2009 őszén indult abból az alapgondolatból, hogy az a gyermek, aki nem evett
otthon semmit reggelire, és talán tízórait sem tudtak neki csomagolni, hogyan tud odafigyelni az
iskolában? Ha korog a gyerek gyomra, akkor nem a matematika vagy a magyar nyelvtan
befogadása lesz az elsődleges szempont, hanem az éhség érzet kopogtat a kis fejekben. És azok a
gyerekek, akik nem tanulnak, lemaradhatnak, lecsúszhatnak, ahonnan nehéz visszakapaszkodni. A
program már az 5. tanítási évadját kezdte meg 2013 őszén.

Kikről is gondoskodunk?
A környéken lakók járnak elsősorban, és a közeli két anyaotthonból. De vannak olyan
gyerekek, aki Békásmegyerre vagy még távolabb költöztek, de visszajárnak. Főleg kisiskolások és
tinédzserek, de vannak óvodások, sőt még kisebbek is, akik elkísérik testvéreiket.
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Mit kapnak enni?
Ott helyben meleg teát vagy kakaót ihatnak, háztartási kekszet, nápolyit vagy
vajas/májkrémes/körözöttes/nutellás zsemlét esznek. Illetve kapnak tízórai csomagot is, amit
elvisznek magukkal. Heti egy alkalommal a Don Bosco Cukrászda egy nagy tálca süteményt ajánl
fel a gyerekeknek.

Mi egyebet kapnak még?
Szeretetet, ami leginkább az odafigyelésben és odaszántságban teljesedik ki. Törődni a
lelkekkel, ahogy Don Bosco is tette amikor a fiúkat nevelte.

Hogyan terjeszthető ebben a kis közösségben az evangélium?
Minden reggel közösen imádkozunk, miközben gyertyákat tarthatnak a gyerekek, evvel is
bevonjuk őket az imaáldozatba.

Kik gondoskodnak, és miből?
Az óbudai szalézi atyákon, testvéreken és kispapokon kívül mintegy 10-15 fős állandó segítővel
dolgozunk együtt. Adományokból és a III. kerületi Önkormányzat támogatásából finanszírozzuk a
programot.

Támogatnád a programot?
Pénzadomány: SEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA LELKÉSZSÉG 11100104-19675905-36000001
(CIB Bank) számlaszámon a „reggeliztetés” szó feltüntetésével.
Ezen kívül olyan természetbeni adományokat is örömmel várunk, amelyek uzsonnaként
adhatók a gyerekeknek: kenyér, gyümölcs, zöldség, üdítő, keksz, sütemény, sajt, péksütemény,
méz.

Segíthetek munkával, időm ráfordításával?
Igen, várunk szeretettel önkéntes csapatunkba. Akár rendszeresen vagy alkalomszerűen is
(reggeliztetés vagy takarítás, díszítés, stb.)
Idén nyáron is szervezünk napközis, ahova szintén várunk önkénteseket!

KAPCSOLAT:

Jani Áron SDB
Rácz Zs. Enikő

06 20/254 0980
20/228-3017

RÓZSAFŰZÉR TÁRSULAT
Minden nap 17.15-kor találkozunk a templomban.

IRGALMASSÁG ÓRÁJA CSOPORT
Minden pénteken 15.00 imádkozunk a templomban.

KAPCSOLAT:

Kukuczka Robert SDB

20/823 3364

Szentségimádás:

Minden hónap első péntekén 8.00 és 18.00 óra között a Sándor István kápolnában.
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HITTANOK
Az eddig megszokott gyerekhittanokon túl, idén indul IFJÚSÁGI HITTAN is 18-25 éves
fiataloknak csütörtökönként 20.00-22.00 óráig. Az első alkalom szept. 17-én lesz.

KAPCSOLAT:

Jani Áron SDB
20/254 0980
jani.aron.sdb@gmail.com

Valamint tovább folytatódnak a felnőtt hittanok:
Dr. Dér Katalin Bibliaköre kéthetente hétfő 20.00
Horváth Pál Szalézi Szellemi Műhelye kéthetente hétfő 20.00
A gyerekhittanórák rendje ügyében keresd Ferenc atyát!

KAPCSOLAT:

P. Tran Si Nghi Ferenc SDB

06 20/771 9006

400. SZ. SZENT PÉTER ÉS PÁL CSERKÉSZCSAPAT
"Csapatunk már több mint 25 éve működik a kerületben. Célunk, hogy olyan életrevaló,
elkötelezett, felelős, egészséges polgárokat neveljünk, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos
nevelése által az Isten felé növekedjenek. Lord Robert Baden-Powell, a cserkészet alapítója 12 jó
indokot is tudott mondani, hogy egy gyerek miért legyen cserkész. Például: "A cserkészet alkalmat
ad a szolgálatra. Isten dicsőségére és embertársaink javára." Szívesen elmeséljük a többi 11
indokot is, miközben megmutatjuk, hogy mivel töltjük az időnket mi, cserkészek."

KAPCSOLAT:
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Pej András, csapatparancsnok

20/822-9015

