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Szerint milyen időpont lenne megfelelő a szentmisékre? (nap, időpont)

13:15

Olyan délutáni időpont, ami lehetővé teszi a nem Budapesten élőknek is a részvételt

Ebédszunet? (ötlet) 

7:30 jó

hétfő, kedd, szerda 7:30, csütörtök, péntek, szombat 18:00

Bármelyik napon lehetne reggel 8-tól 8:30-ig és később kezdődne az első óra. (Mert jelenlegi helyzetben, aki vidékről 
jön annak hajnalok hajnalán kell/kellene kelnie.)

Délutáni időpontban, esetleg kedden

Szerintem ez tökéletes

Déltől/egytől - fél négyig, négyig. Azt eléggé holt időnek érzem most, óráim sincsenek. 

Bármelyik nap bármikor, ha nem ütközik az óráimmal.

Esetleg du 1-4 ig lehetne még 1 mise, a Ferenciek terén 12 ig van csak nyitva a templom.

Kedden 10 órakor és Pénteken 7.30

dél

Kora délután, talán a 12-13 órai előadások után, vagy legalábbis annyival később, hogy a 06:47-essel el tudjak menni 
(tehát mondjuk háromnegyed nyolc). Esetleg napközben, amíg egyeseknek előadása van. Mindig lenne, aki kimarad, 
ez igaz, de talán sokkal többen el tudnának menni.

8

Péntek,9 óra
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Számodra miért fontos a kari szentmisén való részvétel?

Mert így nem kell máshova mennem

Együttlét, feltöltődés 

Közösségi élmény, találkozás egymással és Istennel

reggeli közös napindítás

Isten, közösség, napkezdés, nap vége

A közösség formalás Istennel és a HTK-s társaimmal.

Mindig jó találkozni Istennel és Krisztussal

A közösség szerintem sokat számít, de most nehezíti részvételemet, hogy nem csak a Veres Pálné utcán van óránk, 
valamint az időpontot korainak tartom (vagyis inkább az ébredést).

Mert hiszem, hogy ezért járunk ide, hogy beletanuljunk abba, hogy mi az Egyház élő tagjai vagyunk és erre a 
legalkalmasabb lehetőség a közös részvétel az ajándékba kapott szentmisén.

Összetartazás, közösség, ünnepelni az Eucharisztiát

Istennel indítható már a reggelt és erőt gyűjthetnek a naphoz.

Azért lenne fontos, mert a hallgatótársaimmal együtt tudnám ünnepelni az Eukarisztiát, Jézust. Az Ő közelében pedig 
mindig kialakul egy közösség. Szerintem a HTK hallgatói között kialakulhatna egy mélyebb közösség, melynek egyik 
és legfontosabb szerepe a közös szentmise ünneplése.

A kari hitélet, kari közösségi élet és a saját lelki igényeim gyönyörű keresztmetszete lenne. :)

Mi nehezíti meg a kari szentmisén való részvételedet?

Nincs órám akkor 

Az időpont nem kivitelezhető azoknak, akik vidékről járnqk

Fix időbeosztás 

Vidékről járok

mindennapi bejárás

korán kelés

Nem érnék vissza az órámra

Iszonyú korán kellene kelni, hogy beérjek.

Szemináriumi programmok

hogy túl korán kezdődik

Semmi

Nagyon korán kell ahhoz ébrednem, hogy odaérjek, és ez megnehezítené az órákon való figyelmemet is (így is 
előfordul néha hogy elalszom)

Kedden 7 kor mise van nálunk ott szolgálok, h-sz 7 kor mise és első péntek szintén.

Bejutás az egyetemre vidékről

A reggel korábban kellene elindulnom, ami számomra már túl megterhelő lenne. Így is hajnali 5kor kell kellnem.

Piliscsabáról járok, közel képtelenség hajnali ötkor kelnem, hogy beérjek. 

bejárás

Korán kelés



Készítette: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Diákbizottság 
2019. december

Milyen egyéb hitételi programon vennél részt?

Szentségimádás mise stb

Amik a közösséget is erősítik,pl. lelkinapopok

Különböző imatipusok/mufajok, vagy akár szentségimádás, ne csak rozsafuzer, az nem biztos, hogy minden fiatal 
kedvence :) 

lelkigyakorlat

szentségimádás, imák, pl. Rózsafüzér, litániák, pl. Lorettói, zarándoklatok, hittantábor, templom és temető látogatás

Lelkigyakorlat

Amik vannak nagyon jók és szívesen részt vennénk rajta, de a BTK miatt lehetetlen. Jó lenne, ha ezt a szempontot is 
figyelembe vennék. Most is tök jó, hogy van adventi lelkinap, de amikor kezdődik még óránk volt a BTK-n. :( 

Úr angyala

Egy-egy teológiai kérdés felvetése és az adott professzorral való beszélgetés a témáról,csoportosan 

Szentségimádás, nagyböjt idején keresztúti ájtatosság

szentségimádás, keresztút, dicsőítés, egyéb közös ima, lelki napok

Szentségimádás.. Hosszabb terjedelemben, Havi 1 szentgyónási lehetőség,

Lelki délután

lelninap

Bármilyenben. Lelkinap, szentségimádás, görög katolikus zsolozsma ( :) ) (ha jut idő végigmondani),  csendes 
szentségimádás stb.

Lelkinapok

Megyjegyzés, javaslat

A rózsfűzér gondolata nagyon jó, de én a mise helyett azt tenném reggelre, 8 körül már sokan bent vagyunk, akkor 
tökéletes lenne, nap közben elfelejtődik, hogy van ez a lehetőség

Örömmel segítek

több közös hitéleti program, jobb információ áramlás, ne utólag értesüljünk fontos eseményekről, programokról

Jó lenne,ha az évfolyamok be lennének osztva,mert így szinte mindig ugyanazok a személyek vannak jelen,és látnak el 
szolgálatot. Kötelezővé tenni nem lehet,persze,de valami ellenőrzés azért jó lenne,hogy az adott évfolyam valóban 
megtette-e amit kell.

Meg lehetne beszélni Kránitz atyával, hogy mint a Hittudományi Kar dékánja és papja, az 2020-as évet, az 
Eucharisztikus Kongresszus évét a tanév első szentmiséje keretében ajánlja fel a Kar és az Egyetemet Jézus és a 
Szűzanya Szeplőtelen szívének.

Nem tudván, meddig maradunk Piliscsabán, bizonytalan, hogy a piliscsabai vonatoktól fog-e függni a későbbiekben is a 
miséken való részvételem. Ugyanakkor, ha változnak is a lakhatási körülményeim, bár nagyon jó ötletnek tartom a 
reggeli miséket, továbbra sem tartom valószínűnek, hogy gyarkan be tudnék rájuk járni az ingázás miatt. 


