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Események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM:
OKTÓBER 13-án 11.30-kor rózsafüzérima, 12 órakor szentmise Szűz Mária tiszteletére. OKTÓBER 14én 18 órakor ünnepi szentmise a templomszentelés
évfordulóján és a jubiláns házaspárok megáldása.
Az OKTÓBER 21-i szentmisék perselyadománya
a missziók célját szolgálja (1026 Pasaréti út 137.).
KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ:
OKTÓBER 8-án 19.30-kor Miért látszott Magyarország missziós területnek Indiából nézve? címmel
Benevin Sebastian verbita szerzetes előadása. OKTÓBER 18-án 18–20 óra között házasságrendezési
fogadóórát vezet Makláry Ákos parókus, egyházjogász, (lehetőség van előzetes időpontkérésre a
peregrin@ofm.hu címen). OKTÓBER 18-án 20.15kor Szülősuli, vezeti Pécsi Rita. OKTÓBER 19-én
18.30-kor filmklub. OKTÓBER 20-án 11.30-kor
kiállítás-megnyitó, Józsa Emmi selyemfestmény-sorozatai.(1025 Szilfa u. 4.)
Országúti Ferences templom: OKTÓBER
10-én 10–12 óra között az Országúti Karitász teázásra és beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait
a földszinti társalgóba. OKTÓBER 11-én 19.30-kor
Házas esték-sorozat Lothringer Éva szociális testvér,
családterapeutával: Háza-sokk?? Kultúr-sokk! – A házasság, mint a kultúr-sokk helye. OKTÓBER 13-án
17 órakor és minden hónap második szombatján a
kisgyermekeket – karonülőket, totyogókat, ovis gyerekeket – és családjaikat ovis misére várják. OKTÓBER
14-én a 10 órás családos mise után kb. 11–12.30

óra között a plébánia hittantermeiben gyerekruhaés játékbörze. A börzére szánt holmikat lehetőleg
aznap kérik leadni, (ha valaki korábban szeretné,
péntek estétől lehet elhelyezni a plébánia portáján).
OKTÓBER 14-én 16.30-kor Alföldy-Boruss Csilla
orgonaművész koncertje. OKTÓBER 19-én egész
napos szentségimádás a reggeli mise végétől a 17.30kor kezdődő zsolozsmáig (1024 Margit körút 23.).
Rózsadombi Ferences Templom: OKTÓBER 23.: Kapisztrán Szent János ünnepe, a templom
búcsúja, az ünnepi szentmise 10.00 órakor kezdődik
(1025 Tövis u. 1.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor, csütörtökön
18 órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10
órakor. A bibliaórák kedden 18 órakor kezdődnek,
az ifjúsági körök vasárnap 17 órakor. A jegyesek és
házasok bibliaórái minden héten szerdán 18, valamint szombaton 17 órakor vannak. www.refpasaret.
hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
Cimbalom Utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: OKTÓBER 14-én
10 órakor reformációs családi vasárnap, vetítés a
reformációs emléktúráról, vendégünk Budai Ilona
népdalénekes-mesemondó, Sinka István életfájának
megkoszorúzása. OKTÓBER 21-én 10 órakor
istentisztelet és megemlékezés az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc 62. évfordulójáról.
Bibliaóra: szerdánként 18 órakor, Baba-mama kör
OKTÓBER 10-én 10 órakor. Konfirmációi előkészítő

gyermekeknek hétfő, szerda, csütörtök 16.30-kor és
vasárnap 11.30-kor. Elérhetőségek: dr. Mészárosné
Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és
326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025
Cimbalom u. 22-24.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM:
minden péntek reggel 7órakor és vasárnaponként
17.30-kor zsolozsma. OKTÓBER 17-én 18.30-tól
bibliaóra a hittanteremben (bejárat a sekrestyével
szemben) (1023 Bécsi út 32.).
Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11. és 17.30 órakor, hétköznapokon
17.30-kor végeznek Szent Liturgiát. Október minden
hétköznapján 17 órától a Paraklisz-imádságot (könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához) éneklik.
Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.30-ig.
Honlap:www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.)
GÖRÖG GÖDÖR: keddenként 19 órakor az egyetemisták részére, péntekenként 15.30-kor a középiskolások részére hittan és közösségi alkalom. Hétfőnként 10 órától baba-mama klub várja a kicsiket
és az édesanyákat (Pengő köz).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: OKTÓBER 14-én 11 órakor a kétnyelvű istentiszteleten
a Német fúvószenekar szolgál. OKTÓBER 15-én
19 órakor a Budavári Evangélikus Szabadegyetem
keretében dr. Fabiny Tamás elnök-püspök előadása,
téma az üldözött keresztények. OKTÓBER 21.: áldozati vasárnap, istentiszteletek a szokott rendben
(1014 Táncsics M. u. 28.).

Épül az új szárny a Budapesti Szent Ferenc Kórházban
Százötven ágyas, komplex kardiológiai rehabilitációs szakkórházzá bővül a Budapesti Szent
Ferenc Kórház. A Széher úti egészségügyi intézmény új épületszárnya ez év végére lesz kész.
Hamarosan új, emeletes szárny szolgálja a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását a Széher úti kórházban, az
intézmény bővítésére és korszerűsítésére a „Budapesti Szent Ferenc Kórház közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt
jelleggel” nevű KEHOP-5.2.5-16-2016-00002 pályázaton keresztül 500 millió forintot fordíthat. A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A kardiovaszkuláris rehabilitációt szolgáló fejlesztés ugyanakkor egy olyan összefogás eredménye, amelyhez az európai uniós
forrás mellett a magyar kormány, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a II. Kerületi Önkormányzat, az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció, a Magyar Katolikus Egyház és számos magánszemély is támogatást nyújtott.
Az alapkövet tavaly év végén rakták le, a beruházás pedig a hajrájában van, jelenleg az új szárny belsőépítészeti és gépészeti
munkálatai zajlanak. Az 1270 négyzetméter alapterületű négyszintes szárny a kórház számára lehetőséget nyújt az intézmény komplex
átalakítására.
– A fejlesztés eredményeként jelentősen bővülnek a kórház ellátó kapacitásai, a jövőben 23
belgyógyászati, 37 nappali rehabilitációs, illetve 90 kardiológiai rehabilitációs ággyal fogunk rendelkezni – tájékoztatott dr. Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója. – A beruházással a
kórháznak lehetősége nyílik arra is, hogy a Semmelweis Egyetem oktatóintézeteként a rehabilitáció szakterületén a jövő orvosainak otthona legyen. Intézményünk a II. kerületi
páciensek mellett Közép-Magyarország mintegy kétmillió fős lakosságát látja el, de
egyházi kórházként az ország egész területéről érkeznek ide betegek.
Az épülő kórházi szárnyban kétágyas, fürdőszobás kórtermeket alakítanak ki. Itt kap helyet a képalkotó diagnosztikai részleg (röntgen és UH), az új
szakrendelők, a rehabilitációs tornacsarnok és négy háziorvosi rendelő. A beruházás következő szakaszában kerül sor a régi épület teljes felújítására,
ahol egy-, illetve kétágyas, fürdőszobás kórtermeket alakítanak ki, lesz saját
patika, és megújulnak a jelenlegi ambulancia szakrendelői és diagnosztikai
egységei.

