
 
 
 
 

�Kelj föl, és tündökölj, 
Jeruzsálem, 

mert elérkezett a 
világosságod, 

és az Úr dicsősége 
felragyogott fölötted.� 

(Iz 60,1) 

VII. évfolyam 3. szám Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe 2006. január 1. 

Imaév meghirdetése a nemzet lelki megújulásáért 
A 2006. esztendő különleges évfor-

dulók ideje nemzetünk történelmében. 
Október 23-án, Kapisztrán Szent János 
ünnepén az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50 éves évfordulójára em-
lékezünk. De emlékezünk a nándorfehér-
vári diadal 550 éves évfordulójára is, arra 
a győzelemre, amelyet II. Mohamed szul-
tán támadó hadseregével szemben Hunya-
di János és Kapisztrán Szent János buzdí-
tására a hazája védelmében összefogó 
keresztény nép aratott. Sok más évforduló 
mellett főleg ez a két nagy esemény indít 
minket arra, hogy a 2006. évre imaévet 
hirdessünk a nemzet lelki megújulásáért. 

Nemzetünk nagyon nagy bajban van, 
csak Isten irgalma menthet meg minket. 
Ránk telepszik az elmúlt évszázadok és 
évtizedek tragédiáinak és kudarcainak 
sorozata. Vérengzések és megaláztatások. 
Bizalmatlanság nemzetünkön belül, az 
összetartás drámai hiánya: olyan seb, 
amely Mohácsot hozott ránk, olyan seb, 
amely máig nem gyógyult be. Súlyosan 
nehezedik ránk a reménytelenség bűne és 

a csüggedés kísértése is. A térség országa-
inál jóval korábban kezdődött nálunk a 
gyermekellenes magatartás. A hatalom 
bár jólétet nem tudott biztosítani, de meg-
engedte az abortuszt, amelyet kereszté-
nyek is tömegesen elkövettek. Így közel 
hatmillió magyar nem születhetett meg. 

Az 1956-os forradalom bukása után 
sokan a hétköznapi önzésbe menekültek, a 
dicstelennek és reménytelennek érzett 
jövő elöl. Kezdődött a négy fal közötti 
kényelmes élet, amelynek nincsen távlata. 
Kezdődött a nagy közös dolgokban való 
tehetetlenség érzése, amely elől a puszta 
magánéletbe menekül az ember. Sok hívő 
ember is kételkedik abban, hogy lehet ma 
keresztényként élni. És kezdődtek, vagy 
folytatódtak XX. századi történelmünk 
tragédiái után a nagy elhallgatások is. 
Egyre több volt az olyan dolog, amiről 
nem volt szabad beszélni. És gyűlt társa-
dalmunkban a bizalmatlanság, a keserű-
ség, a sérelmek emléke és a félelem. A 
hétköznapi élet látszólagos nyugalma 
mindezeknek az elhallgatására épült. 

 



Az utóbbi másfél évtizedben megéreztük 
a szabadság ízét, de ez az időszak sok csa-
lódást is hozott, felvetette, de nem vála-
szolta meg az igazságosság kérdését, a 
teljes igazságosságét, amely a gyengét 
védi. Ma is hordozzuk népünk életének 
lelki sebeit. Sokunk életét a szétszórtság, 
a reménytelenség, a pillanatnyi előnyöket 
kereső anyagiasság és karrierizmus, a jö-
vőtlenség érzése és a depresszió jellemzi. 
Nehezen jutunk átfogó, derűs életszemlé-
letre. Alig érezzük a jövő vonzását és ígé-
retét. Nem csupán anyagi nehézségek, a 
családok életét megnehezítő külső körül-
mények, hanem gyakran ez a jövőtlen 
gondolkodás okozza, hogy nemzetünk 
lélekszáma rohamosan csökken, hogy 
népesedési összeomlásnak nézünk elébe. 

Jézus azonban nem csüggedésre, ha-
nem reménységre hívott meg minket. Is-
ten színe előtt minden ember élete és az e-
gyes nemzetek élete is igazi érték. A Te-
remtő terve szerint jöttek létre a nemze-
tek. Történelmi tapasztalataink, az élet ne-
hézségeit megoldani képes sajátos zsenia-
litásuk, kultúrájuk egyéni és megismétel-
hetetlen gazdagsága értéket jelent az egész 
emberiség számára, és kedves a teremtő 
Isten előtt. A mai nemzedékre is nagy fe-
lelősség hárul, amikor ezt az örökséget 
hordozza. Ez az Isten színe előtti önbe-
csülés egyben a többi népek iránti tisztele-
tünk alapja is. Felülemelkedve minden el-
múlt szörnyűségen, bűnön és szenvedésen, 
tudjunk Isten előtt bűnbánatot tartani és 
őszinte szívvel, emelkedett nagylelkűség-
gel másoknak megbocsátani. Így léphetünk 
valódi közösségbe az irgalmas Istennel, 
hiszen ahogyan Isten szolgája, II. János 
Pál pápa tanítja, az Isteni Irgalmasság ad 
reményt, hogy a bűn és a gonoszság még-
sem okozza vesztét az egész emberiségnek. 

Imádkozzunk hát ebben az évben 
egyénileg és közösségileg is a magyarság 

lelki megújulásáért. Kérjük a Magyarok 
Nagyasszonyának közbenjárását családja-
inkért, hogy nagylelkű szeretettel fogad-
ják a gyermekeket, és mindnyájan áldo-
zatkész segítői legyünk azoknak, akik bár-
milyen körülmények között elfogadják a 
születendő emberi életet. A Boldogságos 
Szűz járjon közben értünk, hogy figyel-
mes szeretettel forduljunk az idősek és be-
tegek felé, hogy senkinek ne kelljen egy 
végigdolgozott élet után, vagy betegsége 
terhét hordozva magányt és szükséget 
szenvednie. Aki az időseket megbecsüli, 
saját méltóságát és jövőjét becsüli meg. 
Szűz Mária mint a Betegek Gyógyítója 
járjon közben betegeinkért és mindazok-
ért, akik gyógyításukért és ápolásukért 
fáradoznak. Szűz Mária, mint a Bölcses-
ség Széke pártfogója az iskoláknak és az 
oktatásnak is. Kérjük támogatását, hogy 
hazai oktatásunk és nevelésünk minél 
több fiatalt elvezessen az igazság megis-
merésére és az igaz emberségre. Ezért 
vállal Egyházunk minden áldozatot, hogy 
katolikus szellemű iskolákat tartson fenn. 
Mindnyájunk kötelessége, hogy a Krisz-
tus hitében az evangéliumi erkölcs szerint 
teljes emberségre neveljük a fiatalokat. 

Az ember ugyanis nem puszta terme-
lő, vagy fogyasztó, nem egyik tétele csu-
pán a társadalom működésének, hanem 
egyetlen igazi célja. Ezért kell minden kö-
zös igyekezetnek és tervezésnek az ember 
igazi és teljes boldogulására irányulnia. 
Ennek a nagy ügynek az előmozdításában 
vegyük ki a részünket imádságunkkal, de 
egyéni és közösségi tevékenységünkkel is. 

Vegyünk részt személyesen, vagy 
imádságban a jövő év nagy lelki esemé-
nyeiben, január 15-én a Szent Margit 
tiszteletére rendezett közös engesztelő 
szentmisén, Szent István király ünnepén a 
Szent Jobb körmeneten, október 17-20-ig 
a fatimai nemzeti zarándoklaton, és más 



közös zarándoklatainkon hazánk és a 
szomszédos országok kegyhelyein. Egy-
házmegyénk programját az imaévre külön 
körlevelek fogják közölni. Plébániáinkon 
ajánljuk fel a közös litániákat, rózsafüzér 
imádságokat és más könyörgéseket erre a 
szándékra. Havonta egyszer tartsunk min-
den plébánián engesztelő szentségimádást 
a családok megújulásárért és a születendő 
gyermekekért. Kérjük Isten irgalmát ha-
zánkra és népünkre. Kérjük, hogy szaba-
dítson meg minket azoktól az új veszedel-

mektől, amelyek a jelenben és a jövőben 
hitünket és életünket fenyegetik. Kérjük 
Magyarország Nagyasszonya és a magyar 
szentek közbenjárását nemzetünk lelki 
megújulásáért, hogy a magyarság Európa 
népei számára a megbékélés, bizakodás és 
a keresztény hitben elfogadott valódi 
emberi értékek közvetítője legyen. 
Budapest, 2006. január 1. 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
(A körlevélhez tartozó imát a következő számunkban kö-
zöljük, ill. a faliújságon és a web-oldalunkon olvasható.) 

 
 

Plébániánk 2005. éve számokban 
(Sor végén kapcsos zárójelben az előző évi adatok) 

1. Kereszteltek összesen: 132 fő (66 fiú, 66 leány) {107, 57, 50} 
Országúton: 62 fő (32+30); felnőtt: 1 fő (0+1) {54, 28, 26 / 1, 0, 0} 
Tövis utcában: 43 fő (18+25); ebből felnőtt: - {31, 17, 14 / 1, 0, 0} 
Rákócziánumban: 27 fő (16+11); ebből felnőtt: - {22, 12, 10 / -} 

2. Elsőáldozók összesen: 62 fő (25 fiú, 37 leány) {81, 35, 46} 
Országúton: 61 fő (25 fiú, 36 leány) {78, 34, 44} 
Tövis utcában: - {1, 0, 1} 
Rákócziánumban: 1 fő (0 fiú, 1 leány)  {2, 1 1} 

3. Bérmálkozók összesen: 11 fő (9 fiú, 2 leány)  {3, 0, 3} 
Országúton: 11 fő (9 fiú, 2 leány)  {1, 0, 1} 
Tövis utcában: -  {1, 0, 1} 
Rákócziánumban: -  {1, 0, 1} 

4. Házasságkötések összesen:  69 (49 rk., 8 vegyes, 12 felekezeten kív.) {60, 48, 7, 5} 
Engedéllyel másutt: 25 (16 rk., 3 vegyes, 6 fel. kívüli)  {14, 10, 3, 1} 
Országúton: 23 (18 rk., 2 vegyes, 3 fel. kívüli)  {25, 22, 2, 1} 
Tövis utcában: 15 (11 rk., 2 vegyes, 2 fel. kívüli)  {13, 10, 2, 1} 
Rákócziánumban: 6 (4 rk., 1 vegyes, 1 fel. kívüli)  {8, 6, 0, 2} 

5. Betegek kenetét felvette: 86 fő {120} 

6. Elhunytak száma össz.: 127 fő (65 férfi, 62 nő)  {135, 60, 75} 
Ebből a betegek kenetét felvette: 35 fő; nem vette fel: 92 fő (!!!) {39, 96} 

 
 

Minden kedves olvasónknak 
boldog, kegyelmekben gazdag újesztendőt kíván: 

Achilles atya és a szerkesztőség! 



Templomunk programjai (2006. január 1. � 2006. január 15.): 
Január 1., vasárnap Szűz Mária, Isten Anyja főünnep. 
Január 6. első péntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. 
Január 8. vasárnap, Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe. 

• 17.00-tól 18.00-ig Szentségimádást tartunk. 
• Az esti félnyolcas szentmise végén megáldjuk a jelenlévő családokat. 

Január 9., hétfőn Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. 
Január 15., vasárnap az elvándorlók és menekültek világnapja. Délelőtt 11 órakor Erdő 

Péter bíboros, prímás mutat be szentmisét Árpád-házi Szent Margit tiszteletére a 
margitszigeti szabadtéri oltárnál (lásd a körlevél utalását!). 

Január 17-én, kedden 18 órától a Ferences Esték keretében Tőzsér Endre: A ferences 
Kalazanci Szent József (A piaristák ferences lelkülete) címmel tart előadást a 
Tamás Alajos Közösségi Házban. Mindenkit vár a Ferences Világi Rend 
Kapisztrán Szent János közössége! 

Előzetes: február 11-én szombaton este fél 7-től családi farsangi bált rendezünk a 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Jegyek január 16-tól kaphatók a plébánia 
irodában és vasárnaponként a plébánia templomainál a szentmisék után. 

 

 

Igeliturgia rend 
Január 1. Szűz Mária Isten, Anyja főünnep: Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 
Január 8. Vízkereszt, Urunk megjelenése: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 
Január 15. Évközi 2. vasárnap: 1Sám 3,3b-10; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42 

 

 

FONTOS! 
Kérjük, hogy aki a 2005-ös év folyamán az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány 
számára adományt fizetett be, nevét, címét és adóazonosító jelét mielőbb juttassa el 
az alapítványhoz postán (1024 Bp. Rómer F. u. 4.), vagy a templom-portaablaka mel-
letti postaládába, vagy e-mail-en (orszagut@ofm.hu). Ennek hiányában az adó-
kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást nem tudjuk elküldeni. Köszönjük. 

 

 

Az Imaapostolság januári szándékai: 
Általános: Hogy a keresztények teljes egységének megvalósításáért folyó erőfeszítés 

elősegítse a világ népei közötti kiengesztelődést és békét. 
Missziós: Hogy a keresztények tisztelettel és szeretettel fogadjanak minden menekültet, 

felismerve minden személyben Isten képmását. 

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 16-18. 

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


