
 

 
 

�Maradjatok bennem, 
akkor én is bennetek 

maradok. 
Miként a szőlővessző nem 

hozhat gyümölcsöt magától, 
ha nem marad a szőlőtőn, 

úgy ti sem, 
ha nem maradtok meg 

bennem.� 
(Jn 15,4) 

VII. évfolyam 12. szám Húsvét 4. vasárnapja 2006. május 7. 

�Reményt és jövőt adok nektek� 
Városmisszió Budapesten � 2007. szeptember 16-22. 

Napjainkban sokan élnek meg lelki 
vihart és kimerülni látszanak a szellemi-
lelki tartalékok. Környezetünkben egyre 
többen élnek spirituális hátország nélkül. 
Az Egyház élete Európa nagyvárosaiban 
immár ötven éve radikális változásokon 
megy keresztül. Korunk embere az a 
�pásztor nélküli nyáj�, amelyhez Krisztus 
küld minket, keresztényeket. A megfi-
gyelhető mozgások arra ösztönöznek ben-
nünket, hogy megújítsuk hitünkről szóló 
tanúságtételünket. II. János Pál pápa ezek-
kel a szavakkal bátorította a városmisszió-
ban résztvevőket: �Európa nagyvárosai-
nak új lendületre van szüksége, hogy új 
életre keltsék a keresztény lelkületet.� 
Négy európai főváros � Bécs, Párizs, 
Lisszabon és Brüsszel � főpásztorainak 
közös elhatározásával, valamint az 
Emmanuel Közösség támogatásával 
fogalmazódott meg a városmissziók terve. 

A városmisszió rendezvénysorozatá-
nak 2003-ban Bécs, 2004-ben Párizs, 
2005-ben Lisszabon, 2006-ban pedig 

Brüsszel a házigazdája. A záró rendez-
vényre 2007-ben Budapesten kerül sor. 

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek atya 
a következőképpen buzdít bennünket: 
�Nézzünk Krisztus színe előtt önmagunkra 
és nemzetünkre! Ne ijedjünk meg attól a 
képtől, amit az Ő tükrébe tekintve látunk, 
és keljünk fel elesettségünkből! 

Az utóbbi másfél évtized, amikor 
megéreztük a szabadság ízét, szintén 
hozott sok csalódást, szintén felvetette, de 
meg nem válaszolta az igazságosság 
kérdését, a teljes igazságosságét, amely a 
gyengét védi. Hordozzuk hát nemzedékről 
nemzedékre továbbörökítve népünk 
életének lelki sebeit, és keressük ma is � 
gyakran szétszórtan és lelki betegen � a 
magunk pillanatnyi előnyét. Nehezen 
jutunk átfogó, derűs szemléletre. Alig 
érezzük a jövő vonzását és ígéretét. De 
Jézus nem csüggedésre hívott meg minket. 

Ha minden bajunkkal, akár közös 
sorsunkkal is csatlakozunk áldozatához, 
ha iszunk a kehelyből, amit Ő nyújt 

 



nekünk, akkor megvilágosul, akkor 
fölragyog az életünk.� 

A városmissziót megelőzve, 2006 
szeptember 23-án összesen hat budapesti 
plébánián egésznapos missziós programra 
kerül sor. Többek között a mi plébániánk, 

az Országúti Ferences Plébánia is otthona 
lesz ennek a lelki előkészületnek. 
Imádkozzunk mindannyian, hogy a 
városmisszió rendezvényeinek köszönhe-
tően hazánkban, és a világ más pontjain is 
közvetíteni tudjuk a Megváltó szeretetét: 

Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője! 
Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját! 
Töltsd be fényeddel ezt a várost, amit most Neked ajánlunk, 
ahol oly régóta akarnak az emberek megismerni és szeretni Téged! 
Tárd ki az ajtókat és a szíveket, hogy Fiad beköltözhessen. 

Úr Jézus Krisztus, az emberiség testvére! 
Te ismered örömeinket, félelmeinket és szükségeinket. 
Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! 
Adj nekünk reményt és vágyakozást Istenben gyökerező élet után! 
Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, 
adj erőt és bátorságot azoknak, akik országod eljöveteléért fáradoznak! 

Szentlélek, szeretet Lelke! 
Újítsd meg Pünkösd csodáját Egyházadban itt és most is. 
Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, 
amelyekkel el akarsz halmozni minket! 

Szűz Mária, Megváltónk Édesanyja! 
Rád bízzuk a városunkban élő valamennyi embert. 
Érintsd meg a szívüket! Vezesd őket szeretett Fiadhoz! 
Segítsd a szegényeket, 
hogy e városhoz kötődve tegyenek tanúságot az evangéliumról. 
Imádkozz értünk, 
hogy közbenjárásodra Isten Országa láthatóvá váljék bennünk és általunk! 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. 

 

 

Igeliturgia rend 
Május 7. Húsvét 4. vasárnapja: ApCsel 4,8-12; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18; 
Május 14. Húsvét 5. vasárnapja: ApCsel 9,26-31; 1Jn3,18-24; Jn 15,1-8; 
Május 21. Húsvét 6. vasárnapja: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; 1Jn4,7-10; Jn 15,9-17 

 

 

Az Imaapostolság májusi szándékai: 
Általános: Hogy azoknak az ajándékoknak a bősége, amelyeket a Szentlélek az Egy-

háznak ad, hozzájáruljon a béke és az igazságosság növekedéséhez a világban. 
Missziós: Hogy a missziós országokban azok, akik felelősek az állami intézményekért, 

megfelelő törvényekkel segítsék és védjék az emberi életet a megfogantatásától a 
természetes végéig. 

 



 

SaxOrgan hangverseny 
Május 14-én, vasárnap 16.30-tól SaxOrgan hangverseny lesz templomunkban. 

Zsemlye Sádor /Zsömi/ (szaxofon) és Nagy László Adrián (orgona) zenei találko-
zásuk során kedvenc műveiket egymás világa felé nyitottan, stílushatárokat átlépve 
fogalmazzák újra, "azoknak, akik hiszik, hogy a zene egy és oszthatatlan". 

Az egyre népszerűbb duó első hangversenyét templomunkban tartotta tavaly április-
ban. Azóta jónéhány koncertet adtak, többek között a nemzetközi hírű és rangú Zemplé-
ni Fesztiválon is. Most egy teljesen új műsorral lepik meg a közönséget, melyben Bach 
és más klasszikusok mellett jazz-kompozíciók és saját szerzemények is szerepelnek. 

 

 

Sík Sándor: Rózsakoszorú 
Minden ige már betellett.  
Az elgördült szikla mellett  
Két fehér angyal lebeg. 
És felelvén egy a másnak,  
Énekelnek és hárfáznak  
Szép angyali éneket. 

�Jaj, hogy hullott drága vére  
Gethsemáne friss füvére!  
Keresztények sírjatok!'� 
    Szél a felhőt szertefújja.  
    Él a Krisztus! Allelúja!  
    Emberek! Feltámadott! 

Véres ajkán ostoroknak  
Izzó gyöngyszemek csorognak,  
Forró vére földre hull. 
    Fényben fürdik fönn a Tábor,  
    Zeng az ég és zúg a távol:  
    Fényes felhőn száll az Úr. 

Vérzi főjét ráfonódva  
Sebző tüskék szörnyű csókja.  
Szánjátok meg, emberek! 
    Szeretetét ránk lehelte:  
    Ég a pünkösd izzó Lelke,  
    Zúgnak élő nagy szelek. 

Nézd a véres nagy keresztet!  
Jaj, sebes két térde reszket,  
Jaj, le kell roskadnia. 
    Rózsaszínű fellegekben  
    A mosolygó mennybe lebben  
    Asszonyunk szűz Mária. 

Föld megindul, holt megéled.  
Jaj, kereszten függ az élet!  
Minden elvégeztetett. 
    Énekelnek allelúját,  
    Boldogasszony koszorúját 
    Szép angyali seregek.� 

 
Így dalolt az angyalének, 
És mindenek figyelének,  
Fű, fa, virág hallgatott.  
Minden hívek koszorúja  
Énekelje: Allelúja!  
Él az Úr! Feltámadott! 



Templomunk programjai (2006. május 7. � 2006. május 21.): 
Májusban minden nap a Szűzanya tiszteletére májusi ájtatosságot tartunk temp-

lomunkban az esti 6 órás szentmise után.  
Május 7., Húsvét 4. vasárnapja: Jó pásztor vasárnapja  
• A papi és szerzetesi hivatások ünnepe is. Kérjük a testvéreket, imádkozzanak új 

hivatások születéséért, valamint kérjék a Szentlélektől a jelenleg szolgáló 
papjaink és szerzeteseink elhivatottságban való megerősítését! 

• Ezen a napon lesz Anyák napja. A 10 órai szentmisén köszöntjük az édesanyákat. 
Kérjük számukra a jó Isten megerősítő kegyelmét és örvendeztessük meg őket 
ajándékkal, vagy valamilyen szeretet-cselekedettel! 

• Elsővasárnap, délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk.  
Május 14., vasárnap a ferences növendéknevelés céljaira lesz perselygyűjtés. 
• 16.30-tól SaxOrgan koncert lesz templomunkban (részletesen lásd a 3. oldalon). 

Május 16., kedd Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú ünnepe. 
Május 17., szerda Baylon Szent Paszkál, I. rendi ferences szerzetes ünnepe. 
Május 19-én, pénteken ismét egésznapos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as mise 

végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a 
Szentség őrzésére a templomban az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel 
hívunk és várunk mindenkit! 

Május 20., szombat Sienai Szent Bernardin, ferences pap ünnepe. 
Május 21., vasárnap 
• a 11 órai szentmisén lesz 12 katekumen befogadása. Imádkozzunk a szentségek 

felvételére váró fiatalokért, hogy egész életükben Jézushoz hasonlóvá tudjanak válni! 
• délután 3-tól lesz templomunkban a Szent Angéla iskola diákjainak elsőáldozása; 
• este 6 órai szentmisén templomunk Vox Clara kórusa Gounod C-dúr miséjét énekli. 

Plébániánkon nyugdíjas imaközösség működik. Szeretettel várják találkozóikra 
minden szerdán 10-12 óráig a nyugdíjasokat közös imára, beszélgetésre. 

Templomunk előterében található a Karitász faliújság, melyen külön területet 
szentelünk a testvérek apróhirdetéseinek. Akinek felajánlása van, vagy szüksége van 
valamire, kérjük, használja ki ezt a lehetőséget a kezdeményezésre! 

 
 

Humor: 
A nagymami elviszi Pistikét múzeumba. Megállnak egy dinoszaurusz-csontváz előtt. 
Pistike megjegyzi: �Képzelem, szegény nagyi, mennyire félhettél ezektől a hatalmas 
állatoktól, amikor még kicsi voltál.� 

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: www.orszagut.ofm.hu/hirharang 


