
 

 
 

�Akiket Isten Lelke 
vezérel, azok Isten fiai. 
Nem a szolgaság Lelkét 
kaptátok ugyanis, hogy 

ismét félelemben éljetek, 
hanem a fogadott fiúság 

Lelkét nyertétek el. 
Általa szólítjuk Őt így: 

Abba, Atyánk!� 
(Róm 8,14-15)

VII. évfolyam 14. szám Pünkösdvasárnap 2006. június 4. 

Mi a városmisszió? 
A budapesti városmissziónak ugyanaz a 
célja, mint az Egyház minden más 
missziós tevékenységének: elősegíteni, 
hogy az emberek találkozzanak az élő 
Jézussal, és befogadják Őt: "Isten igé-
jének hirdetése a keresztény megtérésre 
irányul, azaz Krisztusnak és az ő Evan-
géliumának teljes és őszinte befogadásá-
ra hit által." (Redemptoris Missio 46.). 

A misszió folyamata akkor teljesedik 
be, ha a frissen megtért emberek részévé 
válnak az Egyház közösségének, kon-
krétan pedig a helyi egyház egy élő cso-
portjának. Egy olyan folyamatról van 
tehát szó, melynek során: 
• tanúságtételünkkel közvetítjük az 

Evangélium üzenetét; 
• az embereket meghívjuk a megté-

résre és a hitre, vagyis Jézus és az 
Evangélium befogadására 

• a megtérés útjára lépő embereket 
bevezetjük az Egyház közösségébe, 
vagyis konkrét közösségünkbe, ahol 
továbbfejlődésük biztosított. 

Kiket akarunk megszólítani? 
A válasz röviden: mindenkit: �Krisz-
tust hirdetjük mindenkinek!" A részcso-
portok meghatározása mégis szükséges, 
hiszen az egyes csoportokkal való fog-
lalkozás más és más stratégiát igényel: 
• a hívők közössége, vagyis a plébáni-

ákhoz tartozó gyakorló katolikusok.. 
"Az Egyháznak mindig meg kell térnie, 
meg kell újulnia, önmagát kell evange-
lizálnia ahhoz, hogy szavahihetően e-
vangelizálhassa a világot is." (EN 15.) 

• a plébániákhoz lazábban kapcsoló-
dó megkeresztelt emberek 

• az Egyháztól távol álló, nem 
vallásgyakorló emberek, akiknek 
többsége megkeresztelt, jószándékú de 
tájékozatlan. Az Egyház küldetése 
egyértelműen hozzájuk is szól: "Az 
evangéliumnak ezt az életadó, drága 
kincsét nem azért bízták rá, hogy lakat 
alatt tartsa, hanem hogy minden 
embernek hozzáférhetővé tegye az 
evangelizálás által� (EN 15.) 

 



Az előttünk álló feladatok: 
"Az Egyház annak az Örömhírnek a leté-
teményese, amelyet hirdetnie kell." (EN 
15.) Az apostoli munkára maga Isten 
küld minden krisztushívőt a kereszt-
ség és bérmálás által: ez valamennyi-
ünk "joga és kötelessége" (vö. CIC 225.) 
Ezért a közelgő városmisszió előtt ko-
moly lelki és gyakorlati felkészülésre 
van szükségünk. 
Lelki felkészülés: 
• Elmélyedés az Evangélium üzenetében. 
• Személyes megtérésünk és Jézussal 

való bensőséges kapcsolatunk 
megerősítése. 

• Missziós küldetésünk tudatosítása, fel-
készülés a keresztény tanúságtételre. 
(Missziós szempontú Szentírásolvasás: 
pl. ApCsel; Redemptoris Missio; 
Evangelii Nuntiandi; részvétel lelki-
gyakorlaton, missziós kiképző kurzu-
son, Cursillón, Alpha Kurzuson) 

Gyakorlati tennivalók: 
• Közbenjáró imádság szervezése a 

Szentlélek vezetéséért és a misszió 
sikeréért. (Legjobb a rendszeres és 
csoportos ima.) 

• A misszió lehetséges módjainak tanul-
mányozása saját környezetünkben. 
(Kihasználandó lehetőségek, adott-
ságok, használható eszközök) 

• Plébániai szervezőcsoport felállítása. 
(Képviselőtestület, katekéták, lelkiségi 
csoportok stb. bevonásával) 

• Evangelizációs terv készítése a város-
misszió hetére 

• Utógondozási terv készítése az újon-
nan megtértek számára (befogadó-
csoportok, stb.) 

Mi szükség a misszióra? 
Hosszan beszélhetnénk a szekularizált 
nyugati civilizáció válságjelenségeiről, a 

�halál kultúrájáról�, a családok szétesé-
séről, a devianciák terjedéséről, az 
erkölcstelenség uralmáról. Mindez a hit 
válságának következménye: ma Magyar-
országon az emberek 80 %-a csak éven-
te néhányszor, vagy egyáltalán nem vesz 
részt keresztény istentiszteleten. 

A misszióra szükség van, mert 
az emberek örök sorsa bizonytalan. 

�Nem pihenhetünk nyugodtan, ha 
ugyancsak Krisztus vérén megváltott 
sok százezer testvérünkre és nővé-
rünkre gondolunk, akik úgy élnek, 
hogy mit sem tudnak Isten szereteté-
ről. Minden egyes hívőnek és az egész 
Egyháznak elsődleges gondja legyen 
a missziók ügye, valamint az emberek 
örök sorsa, mert ez megfelel Isten ir-
galmas és rejtett szándékának.� (RMi 86.) 

A misszió ügye és az emberek örök 
sorsa teljes mértékben összetartozik. 
Az ember ugyanis története hajnalán 
bűnbeesett, elbukott (vö. Ter 3.). Azóta 
minden ember az áteredő bűn állapotá-
ban születik. Az ember "természetes erői 
megsebesültek, tudatlanságnak, fájda-
lomnak, és a halál uralmának vettetett a-
lá és hajlik a bűnre.� (KEK 405.) �Az ere-
deti bűnt követő emberi bűnök büntetése 
a halál.� (KEK 602.) Vagy a Szentírás 
szavaival: �Mert mindnyájan vétkeztek 
és nélkülözik Isten dicsőségét� (Róm 3,23) 
�A bűn zsoldja a halál� (Róm 6,23) "Ha 
halálos bűnben halunk meg anélkül, 
hogy azt megbántuk vagy Isten irgalmas 
szeretetét befogadtuk volna, akkor � sa-
ját szabad választásunk révén � tőle ö-
rökre elválasztottak maradunk." (KEK 1033.) 
"A Szentírás kijelentései és az egyház ta-
nítása a pokolról meghívás a felelősség-
re, mellyel az embernek örök sorsát szem-
mel tartva kell élnie a szabadságával. 



Ugyanakkor sürgető meghívás a meg-
térésre." (KEK 1036) De van-e, aki a 
�megtérésre szólító sürgető meghívást� 
közvetítse? 

Az evangelizáció során 
a szabadulás, az élet útját kínáljuk fel 

minden embernek. 
Üzenetünk a szó szoros értelmében meg-
mentő üzenet: "A hithirdetés tárgya Jé-
zus Krisztus, akit megfeszítettek, aki meg-

halt és feltámadt: Őáltala szabadulunk 
meg teljesen és ténylegesen a gonosztól, 
a bűntől és a haláltól; Őbenne ajándé-
kozza Isten az 'új életet', az isteni és örök 
életet. Ez a 'jó hír', amely az embert és 
az emberiség történetét megváltoztatja, 
és amelynek megismerésére minden nép-
nek joga van." (RMi 44.) 

folytatjuk� 
(Összeállította: Kun-Szabó Zoltán) 

 

 

Missziós nap � 2006. szeptember 23. 
A 2007 őszén megrendezésre kerülő budapesti városmisszióra készülve 

szeptember 23-án, szombaton több fővárosi plébánián missziós napot szervezünk. 
A bíboros atya megbízásából az erre kijelölt hat plébánia egyikeként 
az Országúti Ferences Plébánia is bekapcsolódik az eseményekbe. 

Bár a tevékeny részvételre csak ősszel lesz szükség, már most kérjük a testvéreket, 
hogy szívükbe fogadva a misszió céljait imádkozzanak annak sikeréért! 

 

 

Igeliturgia rend 
Június 4. Pünkösdvasárnap: ApCsel 2,1-11; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 
Június 11. Szentháromság vas.: MTörv 4,32-34.39-40; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20 
Június 18. vasárnap, Úrnapja: Kiv 24,3-8; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26 

 

 

�Jézus, amikor szívünkbe térsz, ez volna az a pillanat, amikor annyi mindent 
kérhetnénk Tőled. De éppen azért, mert személyesen Te jössz a szívünkbe, ez az a 
pillanat, amikor többé nincs mit kérnünk.� 

(Chiara Lubich: Ha tüzet gyújtanánk c. könyvéből) 
 

 

Jótékonysági hangverseny a dévai gyerekekért 
Június 18-án, vasárnap 16.30kor a világhírű Honvéd Férfikar ad koncertet templo-
munkban a Böjte Csaba ferences szerzetes munkáját segítő Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány támogatására. Magyarország egyetlen hivatásos férfikórusa ezen a délutánon 
a keleti és a nyugati kereszténység zenéjének remekeiből összeállított műsort énekel. 
Vezényel Drucker Péter, orgonán közreműködik Nagy László Adrián.  

A hangversenyre belépődíj nincs, az alapítvány � és a gyerekek � támogatására 
szánt nagylelkű adományaikat a kihelyezett kosarakban kérjük elhelyezni. 

 

 

Humor: Állásajánlat 
Családi és személyi szolgáltatások terén piacvezető világcég területi képviselőt keres. 

Jó kommunikációs készség és alapfokú latin nyelvtudás szükséges.  
A jelentkezésre kérjük ráírni: "plébános". 



Templomunk programjai (2006. június 4. � 2006. június 18.): 

FIGYELEM � A PLÉBÁNIA NYÁRI MŰKÖDÉSE 
Június 5., Pünkösdhétfőtől kezdődően nyári mise- és gyóntatási rendet ill. iroda-
szolgálatot tartunk. Szentmisék hétköznapokon reggel ½7, 8 és este 7 órakor 
lesznek, a szombati és vasárnapi miserend nem változik. Gyóntatás hétköznapokon 
reggel ¼8 - ¼9, este ½7 - ½8 között lesz, a szombati és vasárnapi rend változatlan. A 
plébániairoda hétfőn de. ½9 - 11 között, szerdán és pénteken de. ½9 - ½12 között, 
kedden és csütörtökön du. ½5 - 6 óra között tart nyitva. 
(A Hírharang előző számában sajnos téves időpontokat közöltünk, amiért a testvérek elnézését kérjük!) 

Júniusban minden nap Jézus Szíve litániát mondunk templomunkban, az este 6 ill. 7 
órai szentmise után.  

Június 4., Pünkösdvasárnap egyben elsővasárnap is, 17-18 óra között Szentségimádást 
tartunk. 19.30-kor Xavér ferences atya mutatja be elsőmiséjét templomunkban. 

Június 6-án, kedden lesz Kolos atya névnapja. Kérjük számára a Jóisten kegyelmét. 
Június 11-én, Szentháromság vasárnapján 
• de. 10 órakor tartjuk a Te Deumot az iskolás gyermekek számára. Hálát adunk a 

jó Istennek az elmúlt tanévért, egyben kegyelmét kérjük a vakációra. 
• du. ½6-kor a Szent Angéla iskola tanulói a ministránsok védőszentjéről, Szent 

Tarziciuszról szóló énekes játékot mutatnak be a templomban. Nagy szeretettel 
várunk mindenkit az előadásra! 

• este ½8-kor Csongor ferences atya mutatja be elsőmiséjét templomunkban. 
Június 12-én, hétfőn Szent Antal napi búcsú lesz Pasaréten. A 18 órakor kezdődő 

ünnepi szentmisét Beer Miklós váci megyés püspök tartja.  
Június 13., kedd Páduai Szent Antal, ferences áldozópap és egyháztanító emléknapja. 
Június 16-án, pénteken az imaév keretében egésznapos Szentségimádást tartunk, a 

reggeli 8-as mise végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig. Ez a nap kiemelt 
alkalom arra, hogy együtt imádkozzunk családjainkért, hazánkért és az 
Egyházért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!  

Június 18., vasárnap Úrnapja, Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. 
• 10 órakor ünnepi szentmise lesz, majd Úrnapi körmenetet tartunk a Mechwart 

térre. Ezen a napon a 11-es szentmise elmarad. 
• 16.30-tól a Honvéd Férfikórus ad koncertet templomunkban a Dévai Szent 

Ferenc Alapítvány támogatására. Részletek a belső oldalon. 
Nyugdíjas imaközösség működik plébániánkon. Szeretettel várják találkozóikra 

minden szerdán 10-12 óráig a nyugdíjasokat közös imára, beszélgetésre. 

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 nyitva: hétfő 8.30-11.00, szerda, péntek 8.30-11.30, kedd, csütörtök 16.30-18.00 
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944. 

E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang 


