




A Katolikus Szeretetszolgálat 
fenntartásában működő XXIII. János Otthon 

•  székhelyén (1029 Budapest, Máriaremetei 

út 187.) és a  

• Názáret Ház (1029 Budapest, Szent 

József utca 5.) valamint az 

• Okos Gizella Ház (1112 Budapest, Dayka 

Gábor utca 102-104.) telephelyein, 

265 fő számára nyújt tartós bentlakásos 

idősotthoni elhelyezést és 10 fő számára 

időskorúak nappali ellátását. 



Az egyházi fenntartású intézmény a ’80-as 

években jött létre elsőként a Dayka Gábor 

utcában, majd bővítették a Máriaremetén működő 

házakkal.  

Az intézménynek első időkben közös volt a 

vezetése, a XI. kerületben és a II. kerületben 

működő részek önálló gazdasági és szakmai 

egységenként működtek, kettő székhellyel és egy 

telephellyel. 



A Fenntartó teljes szervezeti integráció 

mellett döntött 2019. évtől.  Ennek 

értelmében Máriaremetén lett a 

székhely, élén az intézményvezetővel, 

gazdasági vezetővel és vezetőápolóval, 

továbbá a Názáret Ház telephely, a 

Szent József utcában és az Okos 

Gizella Ház telephely, a Dayka Gábor 

utcában, élükön a telephelyvezetőkkel.  





Az Okos Gizella Ház alapítása Dr. 

Lékai László bíboros nevéhez 

fűződik. Az építkezés 1980. év 

elején kezdődött el, Szabó István 

Ybl-díjas mérnök tervei alapján.  

A Ház első vezetője Dr. Okos 

Gizella orvos volt, a nevét is innen 

kapta a intézmény. 

Az épület ötszintes, lifttel ellátott, 

ahol apartmanokban és 

lakószobákban történik azon idős 

lakók elhelyezése, akik keresztény 

környezetben szeretnék életük ezen 

szakaszát élni. 



A XXIII. János Szeretetotthon 

1981. július 28-án nyitotta meg 

kapuit, melyet Lékai László 

bíboros, esztergomi érsek adott át 

ünnepélyes keretek között. Ez volt 

az első, új katolikus idősek otthona 

Magyarországon 1945. óta.  

A Magyar Nemzet 1981. július 29-i 

számában tudósított a fontos 

eseményről. 

Az Okos Gizella Ház 

munkatársainak mindennapi 

munkáját XXIII. János pápa 

gondolatai vezérlik, mely így szól: 



  

„Az élet legnagyobb értékeit 

sugározza felénk az 

Evangélium, a jóságot, a 

szelídséget, az irgalmas és segítő 

szeretetet...  

Gondoskodni másokról – 

betegekről, elhagyatottakról, 

öregekről és szenvedőkről – ez 

teszi az egyházat Anya-

szentegyházzá!”   



  





















A Názáret ház 1986-ban 20 férőhellyel indult 

Regőczi István atya édesanyjának családi 

házában. Az Otthon bővítése és hagyományos 

lelkisége Asztalos Margit és Fromvald Rozália 

több évtizedes áldozatos munkájának köszönhető, 

mely szolgálatot Lékai László bíboros felkarolt, 

lehetővé téve, hogy egyházi fenntartású idősek 

otthona működjön Máriaremetén, már a 

szocializmus utolsó éveiben is. 

 

Jelenleg 88 férőhellyel működik a Názáret Ház, 

ahol elsősorban a demenciával élők ellátása 

történik, speciális környezetben. 





Regőczi István egyszerű molnárcsalád gyermeke. 

Teológiai tanulmányait a belgiumban végezte, 

pappá szentelték. Máriaremetén volt hittanár és 

káplán; majd a Váci Egyházmegye szolgálatában 

Vácott megalapította a Sasfiókák nevezetű 

gyermekotthont több mint 300 hadiárva számára. 

Mint minden egyházi egyesületet és intézményt, a 

kommunista hatalom 1949-ben államosította és 

feloszlatta az árvaházat. Összesen hat évet ült a 

kommunisták börtönében. Tíz papnövendéket 

taníttatott, hét templomot építtetett, háromszáz 

árvát nevelt fel, tizenegy magyar és öt flamand 

nyelven íródott könyvével ért el sikert. Rendületlen 

hittel és kitartással a 90-es életéveiben is dolgozott, 

majd 98 évesen hunyt el.  

















Időskorúak nappali ellátásának szolgáltatásai: 

 

meleg ebéd, szükség szerint diéta biztosítása,  

szabadidős programok szervezése, 

fejlesztő tevékenységek biztosítása, mint 

gyógytorna, zenés torna, memória játék, 

kutyaterápia stb. 

az alapvető higiéniai szükségleteik 

kielégítésének biztosítása, 

az orvos utasítása alapján, szükségszerinti 

gyógyszerbeadás, állapot megfigyelés és arról 

jelzés a család és kezelőorvos felé, 

az egészségügyi alap-és szakellátáshoz való 

hozzájutás segítése, 

hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás. 













A kertben található Szent Ferenc Udvara, ahol 

elkerített részekben kisállatok vannak, nyulak, 

tyúkok, kakas, kutya és madarak, valamint mini 

füvészkert, ahol különböző gyógynövények illata, 

látványa nyugtató hatással van a demenciával élő 

idősekre.  

Az udvar elnevezést az ismert szentről kapta, aki a 

hagyomány szerint a belőle fakadó evangéliumi 

szeretettől vezérelve az állatokkal is tudott 

beszélgetni Isten dicsőségére.  

A természeti környezet nagyon jó hatással van a 

demenciával élő ellátottakra. 

















 

Az Emmausz ház 1990-ben nyílt meg egy bonni 

magyar hölgy adományának köszönhetően. 

Ez a ház egy már 1910-ben is működő vendéglő 

átépítésével jött létre. 

Elmondások szerint a vendéglőt a ’30-as évektől 

Balázs Antal bérelte a Máriaremetei 

kegytemplomban szolgálatot ellátó szervita 

atyáktól.   

A kápolna Szent Ferenc tiszteletére lett 

felszentelve, melynek kialakítását Assisi Szent 

Ferenc Leányai Kongregáció nővérei 

kezdeményezték. 

Apartmanos elhelyezés biztosít az épület egy és 

kétágyas szobákban az idősek számára. 

 









A Jerikó ház  2003-ban, a Széchenyi terv 

keretében épült fel, állami támogatásból. 

Ebben az épületben 32 férőhelyen történik 

az ellátás modern apartmanos szobákban. 

Az alapkőletétel 2002. április 22-én volt és 

a következő év szeptemberében került 

átadásra az épület. A kápolnát dr. Erdő 

Péter bíboros szentelte fel, Spányi Antal 

székesfehérvári megyés püspök, a Karitász 

elnöke és dr. Veres András, akkori 

püspökkari titkár, jelenleg győri 

megyéspüspök jelenlétében. 











Szakmailag egyik legfontosabb 

irányelvünk a szeretetteljes, nyugodt, 

biztonságot nyújtó légkör megteremtése. 

A gondos ápolás mellett kiemelten fontos a mentálhigiénés 

ellátás biztosítása.  

Programjaink az intézmény közösségi helyiségeiben, jó idő 

esetén az akadálymentesített belső udvarban zajlanak. 

Mindennapi motiválással törekszünk arra, hogy a legtöbb 

lakónkat bevonjuk a csoportos foglalkoztatásba és 

biztosítsuk a lelkiséget, a mindennapi hitélet gyakorlásának 

lehetőségét. 



Célunk, hogy  lakóinknak – egészségügyi és szellemi 

állapotukat tiszteletben tartva - minél változatosabb 

programokat kínáljunk, mely hozzájárul testi és mentális 

egészségük megtartásához és aktivitásukhoz. 

 

Egyházi fenntartású intézményként nagy 

hangsúlyt fektetünk az egyházi év ünnepeire, 

melyek alapvetően meghatározzák az éves 

mentálhigiénés és foglalkoztatási tervünket.  

















































































Felebaráti szeretetünk gyakran szociális 

cselekvés formájában nyilatkozik meg. 

Hétköznapjainkban adunk valamit a 

rászorulónak: pénzt, élelmiszert, ruhát, fizikai 

segítségünket, intézményi elhelyezést stb.  



Adni valamit mindig jó, de a legszebb az, amikor egy 

embernek önmagát adjuk, tehát lehető tesszük, hogy azzá 

legyen, ami a mélyebb dimenziókban mindig is megvolt! 

Ez a felebaráti szeretet legmagasabb formája. Ez a 

létezés szemléletéből fakadó felebaráti szeretet.  



A cél mindig az ember, a 
megszentelt ember. 



Ha szociális szolgálatunkat így végezzük, 

akkor egyúttal Isten imádását is 

megvalósítjuk cselekedeteinkben. 



A szociális cselekvés nem más, mint az ember 
előbbre vitele, segítség, hogy emberré váljon, 
hogy emberségében tökéletesedjék. 



Ily módon szociális munkába 

élni annyit tesz, mint a 

misztikában élni. Egy ránk 

emelt emberi tekintetben a 

személyek tökéletes 

találkozása tud megvalósulni.  

A hitünkből fakadó  istengyermekség 

szemlélete, cselekedeteinknek sajátos 

jelleget kölcsönöz. 




