
 

 
 
 
 

�Általa nyertük a kegyelmet 
és az apostoli küldetést, hogy 

neve dicsőségére 
munkálkodjunk a hitért 
minden nép között�� 

(Róm 1,5) 

VI. évfolyam 17. szám Évközi 21. vasárnap 2005. augusztus 21. 

" S z á m í t o k  R á d ! "  
Missziós Hét 2005 

Idén újból missziós hétre készülünk, 
ami szeptember 25-étől október 4-éig 
tart majd.  

A Misszió jelmondata: �Számítok 
Rád!� Hiszen Jézus is, és mi, ferencesek 
is �Számítunk Rátok!� � épp ezért szeret-
nénk, ha ez a Missziós hét mindannyi-
unknak az öröme és feladata lenne. Az 
Egyház ugyanis nem a papok és a szerze-
tesek, hanem minden megkeresztelt em-
ber közössége. Keresztségünk óta Jézus 
Krisztus Egyházához tartozunk, most 
nincs más hátra, minthogy felnőttként, 
tudatosan is vállaljuk ezt.  
Konkrét feladatra is hívunk Benneteket! 

Ezúttal nagy hangsúlyt fektetünk a 
személyes meghívásokra, és ebbe szeret-
nénk Titeket is bevonni. Kérjük, hogy 
gondoljátok végig, van-e olyan ismerősö-
tök, akinek nincs szoros kapcsolata az 
Egyházzal, vagy tán nem is hívő, mégis 
nyitott lehet programjainkra. Számukra 
kiemelten ajánlunk néhány előadást, 
melynek témája "világiasabb" szempont-

ból is érdekes lehet, és helyszíne a nem 
hívő számára is otthonos.  

Hogy a meghívás ne csak szóban han-
gozzék el, készítettünk egy olyan meg-
hívót, amelyben a megszólítást és az aján-
lott programot a Ti kéréseteknek megfele-
lően választjuk meg, és nyomtatjuk ki. 
Ehhez legkésőbb szeptember 4-éig várjuk 
tőletek a kitöltött űrlapokat, a névre szóló 
meghívók pedig szeptember 11-étől 
folyamatosan átvehetők lesznek. Ezt 
követően minél hamarabb kézbesítsétek 
ezeket a címzettnek!  

�Számítunk Rátok!� a missziós idő-
szak teendőivel kapcsolatban is! Hogy 
mely időpontokban, és milyen jellegű 
segítséget tudtok adni, kérjük hogy � a 
pontos és gyors átláthatóság érdekében � 
egy kis jelentkezési lapon jelezzétek 
felénk.  

 
Előre is köszönjük együttműködéseteket! 

 
Achilles atya 

 



A Missziós Hét programja: 

SZEPTEMBER 25. VASÁRNAP 
  8.30 Krisztus Király templom: 

Szentmise a gyerekeknek 
Kolos atyával 

18.00 Margit körúti templom: 
Ünnepi Szentmise, melynek 
keretében Dr. Erdő Péter 
bíboros atya beszél az Egyház 
programjáról napjainkban. 
Utána ünnepi agapé a 
kolostorkertben. 

SZEPTEMBER 26. HÉTFŐ 
18.00 Margit körúti templom: 

Szentmise 
18.30 Margit körúti templom: 

Félix atya előadása arról, 
hogyan segít a betegség, 
szenvedés és gyógyulás 
a Jó Istennel való szorosabb 
kapcsolathoz. 
Utána szerény agapé a 
kolostorkertben. 

SZEPTEMBER 27. KEDD 

18.00 Margit körúti templom: 
Szentmise 

18.00 Szent Angéla iskola: 
Böjte Csaba ferences testvér: 
A család, ha hiányzik * 
A dévai árvaház alapítója 
osztja meg velünk gondolata-
it, tapasztalatait a családi 
kötelékek értékéről. 
A hiányzó, majd újra megta-
lált családról � arról, hogy mit 
is adhatunk egymásnak mi: 
házastársak, szülők, gyerekek. 
kb. 19.30 Kérdések fóruma 
kb. 20.30 Szentmise 
Utána szerény agapé. 

SZEPTEMBER 28. SZERDA 
18.00 Margit körúti templom: 

Szentmise 
18.00 Tamás Alajos Közösségi Ház: 

Filmvetítés, majd beszélgetés 
Kamarás Mihály ferences atyával: 
Emlékezés vértanúinkra * 
Mihály atya 1944-ben a 
délvidéken átélte, amint két 
szerzetes társa vértanúhalált 
szenvedett. Körösztös Imre 
Krizosztom és Kovács Kristóf 
atyára emlékezünk egy 
portréfilm segítségével. 
Elmélkedés a hűség, az 
áldozat és a vértanúság 
értelméről. 
kb. 19.30 Kérdések fóruma 
kb. 20.30 Szentmise 
Utána szerény agapé. 

SZEPTEMBER 29. CSÜTÖRTÖK 
18.00 Margit körúti templom: 

Szentmise 
18.30-22.00 Margit körúti templom 

Szentségimádás 
a rendházban élő testvérekkel 

SZEPTEMBER 30. PÉNTEK 
16.00-22.00 Tamás Alajos Közösségi Ház: 

Spielhózni * 
Varga Péter előadása 
17 év feletti, házasság előtt álló 
fiataloknak 
Hogyan találjuk meg a nagy 
Ő-t? És ha végre rátaláltunk, 
merre tovább? Tapasztala-
tokból merített tanácsok 
szerelemre váróknak és 
szerelmeseknek. 



SZEPTEMBER 30. PÉNTEK (folytatás) 
Kockázatokról, mellékhatá-
sokról és a szerelem szép-
ségéről nyíltan és őszintén 
beszél, beszélget a fiatalok-
kal Varga Péter, a Zászlónk 
főszerkesztője, a Spielhózni 
című könyv szerzője. 
A szünetekben pogácsát, teát 
kínálunk. 

18.00 Margit körúti templom: 
Szentmise 

OKTÓBER 1. SZOMBAT 
Imanap a Margit körúti templomban 
a fatimai kegyszobor jelenlétében 

(a templom egész nap nyitva 
várja a testvéreket) 

  8.00 Szentmise 
10.00 Közös ima 
11.00 Egyéni, csöndes ima 

(lehetőség 17 óráig) 
17.00 Rózsafüzér és Litánia 
18.00 Szentmise 
18.30 Kolos atya előadása a 

Mária-tisztelet jelentőségéről 
és a Mária-jelenésekről 

OKTÓBER 2. VASÁRNAP 
18.00 Margit körúti templom: 

Szentmise 
18.00 Tamás Alajos Közösségi Ház: 

Miért jó az Egyházhoz tartozni? * 
Előadók: 
Gorove László és Kriszta,  
Nényei Gábor és Gabriella 
A plébániánkon szolgáló 
diakónusok világi hivatásuk 
és családjuk mellett 
választották a szerpapi 
szolgálatot. 

OKTÓBER 2. VASÁRNAP (folytatás) 
Feleségükkel együtt arról 
beszélnek, mit kaphatunk az 
egyház közösségében az 
együttlét, az imádság, a 
szentségek vétele által � 
vagy megfordítva: mit 
hagyunk ki, ha mindebből 
kimaradunk? 
kb. 19.30 Kérdések fóruma 
kb. 20.30 Szentmise 
zenei szolgálat: Boanergész 

OKTÓBER 3. HÉTFŐ 
18.00 Margit körúti templom: 

Szentmise 
18.00 Tamás Alajos Közösségi Ház: 

Majnek Antal kárpátaljai 
püspök atya beszél arról, 
miként találták meg a hívek 
pótolhatatlan feladatukat az 
Egyház építésében 
Kárpátalján? Hogyan 
lehetséges ez ma nálunk? 
kb. 19.30 Kérdések fóruma 
kb. 20.30 Szentmise 
Utána szerény agapé. 

OKTÓBER 4. KEDD 
18.00 Margit körúti templom: 

Tranzitus, 
Assisi Szent Ferenc 
boldog halálát ünnepeljük, 
Majnek Antal püspök atya 
vezetésével. 
Utána ünnepi agapé a 
kolostorkertben. 
 
 

* programunkat a hitünkhöz alig, vagy 
egyáltalán nem kötődő 
érdeklődőknek is ajánljuk! 



A  MISSZIÓS  HÉT  HELYSZÍNEI  PONTOSAN: 

Margit körúti templom: II. Margit krt. 23. 

Krisztus Király templom: II. Keleti K. u. 39. 

Szent Angéla iskola: II. Ady Endre u. 3. (Zivatar utca sarok) 

Tamás Alajos Közösségi Ház: II. Rómer Flóris u. 4. (bejárat az Autóklub 
parkolója felől) 

 
 

A Missziós héten még több lehetőséget biztosítanak a ferences atyák 

szentgyónásra, lelki beszélgetésre 

a programoktól függetlenül 

minden nap 17-19h között. 

 

 

 

Időpont egyeztetés 

ügyfélfogadási időben az iroda 

telefonszámán: 

315-0944. 

 

 

 

 

A faliújságon további részletes információk olvashatók, és a névre szóló meghívó 

mintája is megtekinthető. A névre szóló meghívó kéréséhez, valamint a feladatokra 

való jelentkezéshez űrlapok a portáról is elvihetők! Kitöltve ugyanitt kérjük az erre 

kijelölt postaládába dobni! 

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 


