
Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon 

 

A XXIII. János Otthon integrált intézmény székhelye a 1029 Budapest, Máriaremetei út 

187. szám alatt van, ahol a Jerikó Házban és Emmausz Házban 62 fő ellátott, idős otthoni 

elhelyezése történik. 

Az intézménynek kettő telephelye van. 

Az Okos Gizella Ház, 1112 Budapest, Dayka Gábor utca 102-104. sz. alatt, ahol 115 fő idős 

tartós bentlakásos elhelyezése valósul meg. 

A Názáret Ház, 1029 Budapest, Szent József utca 5. szám alatt, ahol 88 fő demenciával élő 

ellátott idős otthoni elhelyezése és 10 fő demenciával élő időskorúak nappali ellátása 

történik. 

Az integrált intézmény születése időrendi sorrendben a következő. 

 

A szocializmus utolsó éveiben jött létre az Okos Gizella Ház, melynek tervezője Szabó 

István, Ybl-díjas mérnök. Az ingatlant az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye biztosította, 

az épület költségeit a Szent István Társulat, a beköltöző 

lakók és a katolikus hívek 

adományaiból fedezték.  

Az épület ötszintes, lifttel 

ellátott, ahol apartmanokban 

és lakószobákban várja az 

Otthon idős lakóit, akik 

keresztény környezetben 

szeretnék életük ezen szakaszát élni. 

A közösségi terek mellett kiemelten fontos, hogy kápolna is van 

a Házban, ahol rendszeresen szentmisén is részt vehetnek a 

Lakók. 

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!”  

Az intézmény első vezetője Dr. Okos Gizella orvos volt, akiről később a nevét is kapta az 

otthon. A doktornő áldozatos, kitartó munkájának köszönhetően tovább bővült az ellátás és 

Máriaremetén is megépült a Názáret Ház, majd később az Emmausz Ház és a Jerikó Ház. 

 

A főváros II. kerületében, Máriaremetén az idősek ellátása 1986-ban, 20 férőhellyel indult 

Regőczi István atya édesanyjának családi házában. Az úgynevezett „öreg ház” oldalán 

Regőczi István atya mellszobra hirdeti, hogy az Ő családi háza nyújtott otthont elsőként az 

idős, beteg embereknek itt a II. kerületben. Regőczi István atya a XX. század Magyar 

országának egyik kiemelkedő személye, akinek élete történetét az „Isten vándora” című 



könyvéből sokan ismerjük. A kommunista hatalom 

bebörtönözte, szabadulása után tíz papnövendéket 

taníttatott, hét templomot építtetett, háromszáz árvát 

nevelt fel.  

Regőczi István atya családi házát Dr. Okos Gizella orvos 

tovább építette, melyet Dr. Lékai László bíboros 

támogatott és így vált alkalmassá 88 fő elhelyezésére. A 

keresztény lelkiség megteremtése Asztalos Margit és 

Fromvald Rozália több évtizedes áldozatos munkájának 

köszönhető. 

Jelenleg a Názáret Házban tartós bentlakást nyújtó ellátási formában, 88 fő demenciával élő 

idős ellátása történik, 1-2-3-4 ágyas szobákban, speciális tárgyi környezet biztosításával. A 

lakószobák és az udvar az idős, demens ellátottak speciális szükségleteinek megfelelő. 

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. 

Új ellátási formaként az idősek, kiemelten a 

demenciával élő személyek nappali ellátása 

működik 2017. év őszétől a „Befogad – lak” 

épületében, melyet Varga Mihály miniszter úr és 

Czibere Károly államtitkár úr adtak át és Mons. 

Esterházy László kanonok úr megáldotta a felújított 

épületet Kisboldogasszony Ünnepe közeledtével. 



A nappali ellátási formában az idősszemélyek reggel megérkeznek, napközben pihenhetnek, 

kisebb csoportokban foglalkozásokon vesznek részt. Az intézmény a gondozáson kívül az 

idősek szállítását és a meleg ebédet is biztosítja. 

 

Az intézmény székhelyén működő Emmausz Ház 1990-ben nyílt meg 

egy bonni, magyar származású hölgy adományának köszönhetően. A 

hírforrások szerint már 1910-ben is működő vendéglő átépítésével jött 

létre ez a ház. A vendéglőt a ’30-as évektől Balázs Antal bérelte a 

Máriaremetei Kegytemplomban szolgálatot ellátó szervita atyáktól. Az 

első kápolna az első emeleten egy kicsi szobában volt, ennek 

kialakítását az itt szolgáló Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció 

nővérei kezdeményezték. Ma a kápolna a II. emelten található, Assisi 

Szent Ferenc tiszteletére szentelték fel. 

A Jerikó Ház 2003-ban, a Széchenyi terv keretében épült fel, állami 

támogatásból. A kápolnát dr. Erdő Péter bíboros áldott meg Spányi 

Antal székesfehérvári megyés püspök, a Karitász Elnöke és dr. Veres 

András akkori püspökkari titkár jelenlétében. 

 

 

 

 

 

Mindkét ház önálló apartmanokkal, 

fürdőszobával, teakonyhával 

rendelkezik, ahová az idősek saját 

bútoraikat hozzák. A Máriaremetei 

épületek a Kegytemplom előtt és 

mellett helyezkednek el az ősfás 

parkban, gyönyörű természeti 

környezetben. 

 

 

 

Missziós küldetésünk jelmondata: 

„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak” 

Lk. 6,31 

 

Jövőképünk: 

Intézményünk - a keresztény normákból fakadó szociális munka eszközeivel dolgozva - egy 

olyan intézmény szeretne lenni, ahol minden ember megpihenhet és felüdülést lelhet.  

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, én felüdítelek titeket.” 

Mt 11,28 

 


