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fókuszban a társadalmi felelôsségvállalás keresztény szemmel

Felelõsségünk
van a teremtett világért, hiszen

„minden Általa és Érte teremtetett”



A Jezsuita Rend többéves hagyományt folytatva idén is meghirdeti
a Szakrális Mûvészetek Hetéhez kapcsolódva kulturális fesztiválját,
a Jezsuita Szigetet. Idei ôszi missziónk fókuszába a társadalmi
felelôsséget helyezzük. A bô héten a következô témák kerülnek
terítékre szakértôk közremûködésével:

Mit kell tennünk egy igazságosabb társadalomért?

Milyen az élhetô város?

Mit tehetünk a teremtés védelme érdekében?

Együtt élô csoportból hogyan válhatunk közösséggé?

Önkéntesség: kikkel, hol, mit?

Mik a romaintegráció járható útjai?

A kérdések mellett a programformák is változatosak: nemzetközi
konferenciával, kiállításokkal, mûhelyekkel, fórumokkal, kerekasz-
tallal készülünk.

Párbeszéd Háza, 1085 Budapest, Horánszky utca 20.

www.parbeszedhaza.hu



szeptember 14., szombat szeptember 15., vasárnap

szeptember 16-tól

szeptember 16., hétfô

Kerekasztal-beszélgetés a
társadalmi fejlôdés és a közjó kapcsolatáról
az egyház társadalmi tanítása alapján.
Résztvevôk: Bánhegyi Péter közgazdász,
Beran Ferenc teológus, Frivaldszky János
jogtudós, Szigeti Szabolcs közgazdász és
Zlinszky János ökológus.

– késô esti egyetemista
mise a belvárosban

A Szent Kristóf Mûvésztelep Alapítvány, az Olajág Keresz-
tény Mûvészeti Társaság és a Csemadok szervezésében.
A kiállítás szeptember 16-tól október 9-ig látogatható
hétköznapokon délután 18 óráig.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevôi: Béres
Tamás evangélikus teológus, Csanády R.
András közgazdász, református presbiter,
Jávor Benedek ökológus és Nobilis Márió
katolikus teológus. Moderátor: ifj. Zlinszky
János

13:00-15:00

17:00-

18:00-

19:00-

19:40-

20:20-

21:20-22:00

10:00-

20:00-21:00

18:00-20:00

Szükségünk van-e fejlôdési model-
lekre a közjó megvalósításához a XXI.
században?

Az Angol Közösség szentmiséje

Szombat esti vigilia-mise

„Énekeljetek az Úrnak új éneket”

A Bárdos Lajos Kamarakórus
koncertje

Vetített képes barangolás Vértesaljai
László jezsuita szerzetessel: Anya-
templomaink Loyolától Rómáig

A Medikus Zenekar koncertje bécsi
klasszikus mesterek mûveibôl

A Keresztény Élet Közössége jubile-
umi programja

Jezsuita Nyolcas

Alfától Ómegáig – kortárs szakrális képzô- és
iparmûvészeti kiállítás.

Egyházak az ökológiai válságról, az
elmúlt tíz év dokumentumainak tükré-
ben.

– a templom Musica Mixta együttesének
mûsora

T E M P L O M O K É J S Z A K Á J A

- PH -

- M -

- M -

- M -

- M -

- M -

- M -

- PH -

- M -

- PH -

- PH -

H E L Y S Z Í N M A G Y A R Á Z A T

Pesti Jézus Szíve Templom
(1085 Budapest, Mária utca 25.)M



szeptember 18., szerda

szeptember 19., csütörtök

szeptember 20., péntekNemzetközi tapasztalatcsere ANGOL
NYELVEN külföldi szakértôkkel. Meghívott
elôadók: Cuahtemoc Leon (CEGAM,
Mexico), Karan Khosla (EarthSafe
Enterprises, New Delhi), Laszlo Pinter (IISD,
Winnipeg és CEU, Budapest), Andrea Deri
(Birkbeck, University of London)

Máry Szabó
Eszter (ének) és Péterváry Ádám (zongora)
hangversenye Schubert, Liszt és Wagner
mûveibôl

GYERE ÉS CSATLAKOZZ!

– kerekasztal-beszélgetés a közösségi ter-
vezésrôl, a tájépítészetrôl és a fenntartható-
ságról. Résztvevôk: dr. Pottyondy Ákos
a Pannonhalmi Fôapátság gyógynövény-
kertjének vezetôje, Pottyondy Flóra tájépí-

tész és Tihanyi Dominika az Új irány vezetô
tervezôje. A programot a tájépítészet
innovatív megoldásait bemutató fotókiállítás
egészíti ki.

Jelentkezés: parbeszedhaza@jezsuita.hu

(Rivasz-Tóth Kinga, pedagógus – jezsuita
gimnázium)

(Velkey
Balázs, Szalóki Mihály pedagógusok –
jezsuita gimnázium)

A kiállítást megnyitja: Takács Gábor Miskolc
megyei jogú város társadalmi felzárkózta-
tásért felelôs referense.

13:00-17:00

18:00-

08:00-08:00

18:30-

10:00-12:00

13:00-14:30

15:00-15:45

16:00-17:00

„To take the city back” – lakossági
akciók a fenntartható városért.

Zongora és dal érthetôen.

„Jézus 24” tanévkezdô ifjúsági szent-
ségimádás.

Tudatosan épített környezetünk

Módszertani továbbképzés pedagó-
gusoknak.

A projektmódszer használata az etika-
és hittanoktatásban, valamint a kö-
zépiskolai önkéntes-projektekben.

Az iskolai önkéntesség szervezése
– jó gyakorlatok megosztása

Érintések. Horváth János roma festô-
mûvész kiállításának megnyitója.
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Loyola Cafe
(a Párbeszéd Házában)

Párbeszéd Háza
(1085 Budapest, Horánszky utca 20.)PH LC



A beszélgetés résztvevôi azt
vizsgálják, hogyan válhatunk együttélô
csoportból közösséggé, különös tekintettel
a hátrányos régiókra. Az est folyamán az
önkéntesség és a közösségépítés kreatív
megoldásaira is hozunk példákat. .
A beszélgetés résztvevôi: Beke Márton
fôosztályvezetô (EMMI Közmûvelôdési
Fôosztály), Horváth János festômûvész,
szociális munkás, Janda Zsuzsa a Creative
Planet Alapítvány kuratóriumi elnöke,
pszichopedagógus, Osgyáni Gábor film-
rendezô, Péterfi Ferenc közösségfejlesztô és
Takács Gábor. A beszélgetés moderátora
Csapó Barbara romaintegrációs szakember,
pedagógus. A beszélgetés elején levetítjük
„A Lépcsô” címû, a Miskolc-Lyukóvölgyben
megvalósult közösségfejlesztô programot
bemutató rövidfilmet.

A dokumentumfilm a miskolci
jezsuita gimnázium önkéntes-programjának
hétköznapjaiba enged bepillantást.

17:00-19:00

12:00-18:30

20:00-

17:00-

18:00-20:00

20:00-21:00

Szeptember 20-22-én kerül megrendezésre a
Katolikus Társadalmi Napok

kattars.hu

Kerekasztal-beszélgetés a közösség-
fejlesztés és az önkéntesség kreatív
módjairól.

A Faludi Ferenc Akadémia Szôts
Mûhelyének filmje, az Emberöltôk
vetítése.

„Magyarázom a házam”

2. Keresztény blogger- és újságíró-
találkozó: Keresztény jelenlét, misszió
és társadalmi felelôsségvállalás az
újmédiában.

Jezsuita Nyolcas

– a 101 éves
épület kortárs építészeti megoldásai

Kerekasztal-beszélgetés a
Talita.hu szerkesztôsége szervezésében.

– késô esti egyetemista
mise a belvárosban

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

Felelôsség Börze – hazai és
nemzetközi önkéntességgel fog-
lalkozó oktatási és tréning-szer-
vezetek bemutatkozása.

, a Magyar Püs-
pökkari Konferencia nagyszabású program-
sorozata, amely a társadalom égetô problémáira
keresi, és mutatja be a keresztény választ.

A rendezvénysorozat számos programjának a
Párbeszéd Háza ad otthont. A rendezvény teljes
programja a honlapon olvasható.
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szeptember 21., szombat

szeptember 22., vasárnap



A Szív

Ars Sacra Alapítvány

Jezsuita Roma Szakkollégium

Katolikus Társadalmi Napok

Kulturális Örökség Napjai

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Talita - keresztény nôi portál

www.asziv.hu

www.szmh.hu

www.jrsz.hu

www.kattars.hu

www.oroksegnapok.hu

www.szentignac.hu

www.talita.hu

EGYÜTTMÛKÖDÔ PARTNEREINK:


