
 

 
 
 

�Úgy tekintsétek tehát 
magatokat, 

hogy meghaltatok a bűnnek, 
de éltek az Istennek 
Krisztus Jézusban, 
a mi Urunkban.� 

(Róm 6,11) 

VI. évfolyam 16. szám Évközi 13. vasárnap 2005. június 26. 

Missziós hét a budai ferenceseknél az Eucharisztia évében 
(2005. szeptember 25. � október 4.) 

Ezzel az írással csak megszakítom az 
Eucharisztiáról való sorozatot. Missziós 
hétre készülünk. Ez lesz plébániánk újkori 
történetében a harmadik. Az első 1996-
ban volt. Mottója így szólt: �Kapj észbe!� 
2000-ben következett a második, amely-
nek jeligéje volt: �Hová mész?� A harma-
dik missziós hét ebben az évben, ősszel 
lesz. Jelmondata: �Számítok rád!� 

Milyen lesz a fogadtatása? 
�Miért tartozik rám ennek a gondja?� kér-
dezte tőlem valaki. �Ez legyen a plébános 
és a templomban működő ferencesek dol-
ga. Esetleg még a plébánia képviselőtes-
tületét lehet ebbe a feladatba bevonni.� 

Szeretném megcáfolni ezt a felfogást!  
Az Egyház nem a papok és szerzetesek 
közössége. Az Egyházat hívő kereszté-
nyek, mindnyájan alkotjuk. A keresztény-
ség ugyanis � erre tanít Krisztus evangéli-
uma � nem egyéni vállalkozás. Igazán 
megélni hitünket csak közösségben lehet, 

s ennek a közösségnek kell, hogy te is 
tagja légy. Valójában megkeresztelkedé-
sedkor már beiratkoztál Jézus Krisztus 
Egyházába. Most nincs más hátra, mint-
hogy felnőttként, tudatosan vállald is ezt! 

Mit várunk, kérünk tőled?  
Azt várjuk tőled, hogy számíthassunk rád, 
hogy légy a segítségünkre. Engedd, hogy 
számíthassunk imádságodra, hogy várhas-
suk gyermekeidet hittanra, hogy vasárna-
ponként részt veszel közös istentisztelete-
ink valamelyikén, hogy bizalommal hoz-
zánk fordulsz gondjaiddal, hogy ötleteid-
del, kétkezi, vagy szellemi munkáddal 
segíted ezt a közösséget, amelynek te is 
tagja vagy, ill. akarsz lenni. 

Mit kínál ez a bő hét?  
1. Belső békét, nyugalmat, ebben a zakla-

tott, kenyérharcos, biztonság- és szere-
tethiányos világban. 

2. Segítséget, hogy legyen erőd, alkalmad 
átgondolni, aztán megújítani életed. 

 



3. Tudatosítani magadban, hogy a misszió 
nem emberi képességeken alapszik, ha-
nem a feltámadt Úr hatalmán.  

4. Megérteni, hogy a mi küldetésünk együtt-
működés Krisztus küldetésével, aki bú-
csúzóul ezt mondta: �én veletek vagyok 
mindennap a világ végéig� (Mt 28,20). 

Milyen útra készülj?  
A misszió alapvető útja, első formája a ta-
núságtétel. Ha elfogadod hívásunkat, 
fogsz ilyet tapasztalni. Ennek oka az, 
hogy korunk embere inkább hisz a 

tanúknak, mint a tanoknak; jobban az 
életnek és a tetteknek, mint az elméletnek. 
A keresztény tanúságtétel ősmintája, az 
elsődleges tanú maga Krisztus (Jel 1,5, 
3,14). Mi Krisztus követői az Ő küldetését 
folytatjuk. Krisztus ebben a küldetésben 
számít rád! Mi, mai ferencesek, magyar 
ferences őseink nyomán hívunk minden-
kit, hogy a XXI. század kezdetén együtt 
kezdjünk valamit életünkkel, lehető-
ségeinkkel, bajainkkal és örömeinkkel. 

Kolos atya 
 
 

Igeliturgia rend 
Június 26., évközi 13. vasárnap: 2Kir 4,8-11.14-16a; Róma 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 
Július 3. évközi 14. vasárnap: Zak 9,9-10; Róm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 
Július 10. évközi 15. vasárnap: Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 
Július 17. évközi 16. vasárnap: Bölcs 12,13.16-19; Róm 8,26-27; Mt 13,24-43 
Július 24. évközi 17. vasárnap: 1Kir 3,5.7-12; Róm 8,28-30, Mt 13,44-52 
Július 31. évközi 18. vasárnap: Iz 55,1-3; Róm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 
Augusztus 7. évközi 19. vasárnap: 1Kir 19,9a.11-13a; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33 
Augusztus 14. évközi 20. vasárnap: Iz 56,1.6-7; Róm 11,13-32, Mt 15,21-28 
Augusztus 15. Nagyboldogasszony: Jel 11,19a;12,1-10; 1Kor 15,20-27c; Lk 1,39-56 
Augusztus 20. Szent István király: Péld 4,10-15.18-27; Ef 4,17-24; Mt 7,24-29 
Augusztus 21. évközi 21. vasárnap: Iz 22,19-23; Róm 11,33-36; Mt 16,13-20 
Augusztus 28. évközi 22. vasárnap: Jer 20,7-9; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27 

 
 

Az Imaapostolság júliusi szándékai: 
Általános: Hogy a keresztények érzékenyek legyenek mindenki szükségletére anélkül, 

hogy elrejtenék az Evangélium üzenetének radikális követelményeit. 
Missziós: Hogy minden megkeresztelt úgy kötelezze el magát saját életállapotában a 

társadalom átalakítására, hogy az Evangélium fényét viszi a világ gondolkodás-
módjába és szerkezetébe. 

Az Imaapostolság augusztusi szándékai: 
Általános: Hogy a Világifjúsági Találkozó lelkesedése újraélessze a fiatalokban a 

Krisztussal való találkozás vágyát és azt, hogy Benne megtalálják életük 
vezetőjét. 

Missziós: Hogy a missziós országok Rómában tanuló papjai, szerzetesei, szerzetesnői, 
kispapjai és világi hívei lelki gazdagodásra is találjanak az �Örök Városban�. 



A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány tudatja, hogy 
 

P. Füzér Julián OFM  
2005. június 14-én kórházban életének 91., 

szerzetességének 71., papságának 64. évében elhunyt 
 

Julián atya 1915. május 30-án született Héhalom községben, buzgó katolikus család-
ban. 12 évesen került a pécsi Collegium Seraphicumba, ahol az általa rajongva szeretett 
P. Kiss Szaléz, a későbbi vértanú segítette kibontakozó tehetségét. 1933-ban Szécsény-
ben kezdte a noviciátust. Örökfogadalmát Rómában tette le, pappá is ott szentelték. A 
politikai környezet nem tette lehetővé, hogy hazatérjen, ezért a miniszter generális 
Amerikába küldte, hogy fogja össze a kínai misszióból és Magyarországról odamene-
kült testvéreket. Itt teljesedett ki szerzetesi és papi élete: plébános, iskolaszervező és 
vezető, lelkigyakorlatos ház alapítója, felépítője és hosszú időn át vezetője volt. Sajnos 
már 1984-ben megromlott a látása, ezért lemondott a plébánosságról és életét ezután 
Mindszenty József szentté avatásának szentelte. 1994-ben települt vissza Magyaror-
szágra. A Margit körút keresett gyóntatója és lelkivezetője volt. Bár testileg egyre gyen-
gült, ennek ellenére lelke mindig szárnyalt, tervekkel volt tele, így érte a hazahívó szó. 

� 
P. Barotai  Urbán OFM  

2005. június 15-én kórházban, gyógyíthatatlan betegség következtében 
életének 79., szerzetességének 59., papságának 54. évében elhunyt 

 

Urbán atya 1927. március 8-án született Budapesten. Rendi életét a világháború befeje-
zése után kezdte, abban az évfolyamban, amit közösségünk azóta is �nagynak� mond. 
A rendek működési engedélyének megvonása után, 1951-ben az egri egyházmegye 
szolgálatára szentelték pappá. 1964-ben került vissza a �rendi keretbe�. Először Eszter-
gomban prefektus, majd � az állami követelmények miatt � gimnáziumi tanár is volt. 
Tanított Szentendrén is, majd egyházmegyei szolgálatot vállalt. 1988 és 1991 között 
osztrák testvéreinknek segített, utána Budán majd Pasaréten volt kórházlelkész. 1995 és 
1997 között a Nyolc Boldogság Közösség papja volt, ezt követően Kárpátalján és Mátra-
verebély-Szentkúton szolgált. 2002-től a Margit körúti rendházban lelkipásztorkodott. 
Nagy lendülettel vett részt a szentmise bemutatásban, gyóntatásban. Egyre gyengülő 
fizikuma ellenére lelkének lendülete � az Úr kegyelméből � mindvégig megmaradt. 
Hallhatja Mesterének szavát: �Jól van hű és okos szolgám, menj be Urad örömébe�. 
 

Mindkettőjük lelki üdvéért a gyászmisét � a halotti zsolozsma elimádkozása után � 
2005. július 2-án, szombaton 11 órakor 

Dr. Paskai László bíboros atya vezetésével mutatjuk be templomunkban, 
majd a rendház kriptájában helyezzük őket örök nyugalomra. 

�

A Hírharang következő száma szeptember elején jelenik meg. 
Minden kedves olvasónknak pihentető és tartalmas nyarat kívánunk! 

Achilles atya és a szerkesztőség. 



Templomunk programjai (2005. június 26. � 2005. szeptember 4.): 
Július 4-től szeptemberig nyári miserend lesz! Hétfőtől péntekig a 18.00 és 19.30-as 

szentmisék helyett 19.00-kor lesz szentmise (azaz 6.30, 8, 19 órakor, ill. első 
pénteken 10-kor is). A szombat és vasárnapi miserend változatlan (vagyis 
szombat: 6, 8, 18 és 19.30; vasárnap 6.30, 8, 9, 10, 11, 12.30, 18, 19.30). 

Június 27., hétfő, Szent László király ünnepe. 
Június 29., szerda, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe. 
Július 1., első péntek, de. 10 órakor is lesz szentmise. 
Július 2., szombat Sarlós Boldogasszony ünnepe. 11 órakor Julián atya és Urbán 

atya lelki üdvéért mutatunk be szentmisét Dr. Paskai László bíboros atya 
vezetésével, majd a rendház kriptájában helyezzük őket örök nyugalomra. 

Július 3., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz a templomban. Ezen a napon 
Péter-fillérek gyűjtés lesz a Vatikán céljaira. 

Július 11., hétfő Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe. 
Július 23., szombat, Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentjének ünnepe. 
Július 25., hétfő Szent Jakab apostol ünnepe, Jakab atya névnapja. Imádkozzunk érte. 
Július 26., kedd Szent Annának, Szűz Mária édesanyjának az ünnepe. 

Augusztus 2., kedd Angyalos Boldogasszony (Porciunkula) ünnepe. 
Ezen a napon templomunkban teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételekkel. 

Augusztus 5., első péntek, Havas Boldogasszony ünnepe, de. 10-kor is lesz szentmise. 
Augusztus 6., szombat Urunk színeváltozásának ünnepe. 
Augusztus 7., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz a templomban.  
Augusztus 9., kedd Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa 

társvédőszentjének ünnepe. 
Augusztus 10., szerda Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe. 
Augusztus 14-én vasárnaptól 6 napos gyalogos zarándoklat indul Esztergomból 

Mátraverebély-Szentkútra. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. 
Augusztus 15., hétfő Szűz Mária mennybevételének (Nagyboldogasszony) ünnepe,  

parancsolt ünnep ! Ezen a napon ünnepi miserend lesz templomunkban. 
Augusztus 20., szombat Szent István királyunk ünnepe. Templomunkban ezen a 

napon szokásos szombati miserend lesz. 
Augusztus 24., szerda Szent Bertalan apostol ünnepe. 

Szeptember 2., első péntek, de. 10 órakor is lesz szentmise.  
Szeptember 3-án, szombaton templomunkban egész napos szentségimádás lesz. Az 

Oltáriszentséget a 10 órai szentmise után helyezzük ki az oltárra. 
Szeptember 4., első vasárnap 17 órától szentségimádás lesz a templomban. 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban. 

Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 
A plébánia-iroda (tel.: 315-0944) nyitva: hétfőn 8.30-11, keddtől péntekig 8.30-11.30 és 16.30-18. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. 
E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: http://orszagut.ofm.hu/hirharang 


