„Az Istent szeretıknek
minden a javukra válik,
hiszen İ saját
elhatározásából választotta
ki ıket.”
(Róm 8,28)

VII. évfolyam 16. szám

Évközi 22. vasárnap

2006. szeptember 3.

Új Ferences Rendtartomány született Magyarországon:
Magyarok Nagyasszonya
2006. nyár elején, június 24-én, amikor mindenki már a szabadságára gondolt, nekünk, ferenceseknek az életében
éppen feladatokra, de egyben örömteli,
jelentıs történelmi változásra, reményeink szerint megújhodásra került sor. A
Magyarországon mőködı, eddig különálló két rendtartomány: a Szőz Máriáról
nevezett, azaz a Mariánus (melynek központja a Ferenciek terén lévı kolostor)
és a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett,
azaz a Kapisztránus (melynek központja
a Margit körúton lévı kolostor) egyesült.
Hogyan is jutottunk el a magyarországi ferencesség történetében a mai
napig? Mi minden történt a Ferences
Rend történetében az elmúlt 800 év folyamán Magyarországon? Mi indokolta
ezt a lépést? Álljon itt néhány történelmi
adalék a Kedves Testvérek számára:
A ferences rend magyarországi története a 13. századig nyúlik vissza. Rendünk magyarországi megtelepedése már
Szent Ferenc életében megkezdıdött,

elsı kolostoraink valószínőleg Eger és
Esztergom voltak. A középkor folyamán
gyorsan terjedt a ferencesség Magyarországon, nemcsak a királyok támogatása,
hanem a nép szeretete miatt is. Ez utóbbi
tovább erısödött a török megszállás idején, amikor a hódoltsági területen egyedül a ferencesek biztosították a katolikus
egyház szolgálatát gyöngyösi és szegedi
kolostorainkból. Nem volt véletlen, hogy
a nép csak „barátoknak” nevezett bennünket. A történelem folyamán nemegyszer
sorsfordító helyeken tőntek föl ferences
elıdeink: Kapisztrán Szent János Nándorfehérváron, Tomori Pál Mohácson, Bárkányi János Szécsényben és Rákóczi nevelıjeként, Albach Szaniszló Széchenyi
István gyóntatójaként. Szolgáltak a pestisek idején (például Gyöngyösön), a
szabadságharcban (Gasparich Márk),
mentettek zsidókat a Soá idején (Károlyi
Bernát), vérüket áldozták a magyarságért (Kiss Szaléz).
(folytatás a belsı oldalon)

Segítınek jelentkezem a Városmissziós Napra (2006. szept. 23.)
név: ……….…………………………………………………………………………
telefonszám: ……………………… e-mail cím: …………………………………
Az alábbi feladatokra vállalkozom (kérjük X-szel jelölni!):
szeptember 23.-án, szombaton:
a missziós Nap elıtt és után:
O bevásárlás autóval
O bútorszállítás autóval
O szórólapok terjesztése
O helyszínek berendezése
O dekoráció elıkészítése
O helyszínek dekorálása
O pogácsasütés
O kézmőveskedés gyerekekkel (délelıtt)
O bútorszállítás autóval
O szendvicskészítés (délután)
O felszolgálás (1930-2100 között)
O szentségimádás a templomban (830-1800 között
elsısorban közösségek jelentkezését várjuk)

Segítıket hívunk a Városmissziós Napra
2006. szeptember 23.-án több fıvárosi plébánián missziós napot szervezünk a jövı ısszel megrendezésre kerülı budapesti városmisszió elıkészítéseként. A bíboros
atya megbízásából a hat erre kijelölt plébánia egyikeként az Országúti Ferences Plébánia is bekapcsolódik az eseményekbe. Kérjük a testvéreket, hogy imáik mellett tevékenyen is segítsék munkánkat. Jelentkezni e-mail-en (orszagut@ofm.hu), vagy a
kivágott fenti részen lehet, melyet a templom melletti portán elhelyezett postaládába
kérjük bedobni. A jelentkezıket a konkrét feladatokról szept. 10-15. között értesítjük!
(Új Ferences Rendtartomány - folytatás)
A XX. század folyamán több alkalommal is jelentıs veszteségeket szenvedett a magyar ferencesség: 1920 után
több, nagy hagyománnyal rendelkezı
kolostorát vesztette el mindkét provincia
(Pozsony, Máriaradna), 1950-ben pedig
az állam megegyezésnek nevezett diktátumot kényszerített az Egyházra. Ebben
csak 72 ferencesnek és egy rendtartománynak maradt hely. 1989-ben újraindult a Szőz Máriáról nevezett Magyar
Ferences Rendtartomány is, így tizenhét
évig ismét két ferences rendtartomány
mőködött Magyarországon. Rendi elıírások nyomán azonban szükségessé vált
a két rendtartomány egyesülése, melyet
megelızött egy másfél éves elıkészítı

szakasz, mely sok-sok imádsággal és
szakcsoportokba kiadott feladatok ellátásával telt.
A Ferences Rend legfıbb elöljárója,
(Miniszter generális) José Rodríguez
Carballo és egyik tanácsosa (Definítor
generális) Várnai Jakab atya június 24én szentmise keretében hirdette ki, hogy
rendünk vezetése megszüntette a Szőz
Máriáról, valamint a Kapisztrán Szent
Jánosról nevezett Ferences Provinciákat,
és ezzel a nappal megalapította a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartományt, melynek központja a Margit
körúti ferences kolostor lett.
A szentmisét követıen rendünk legfıbb elöljárója kihirdette az új provincia
vezetıségét is: fr. Magyar Gergely tar-

tományfınök, Tamás Gábor tartományfınök-helyettes, Hegedős Kolos, Barsi
Balázs, Varga Kapisztrán, Orosz Lóránt,
Lukovits Milán, Fejes Antal definítor
(tanácsos), akik elfogadták a jelölést. A
provinciális és helyettese ezután letette a
hőségesküt, amely az egyház vezetésével való hit-, erkölcsbeli és kormányzási
egységének a szimbóluma.
Az új Tartománynak a káptalanjára
június 26-30. között került sor Esztergomban, itt a Tartományunkat érintı változásokról és a ferences életünkrıl tanácskoztunk. Az új Tartomány szélesebb
lehetıségeket, új kihívásokat ad minden
magyarországi ferences számára, hiszen
kolostoraink száma így tizennégyre nıtt,
amelyek által többek között plébániákat,
iskolákat és kollégiumokat vezetünk. Az
új kihívásoknak próbált megfelelni a
Tartomány vezetısége, amely július 25én ült össze, hogy kolostoraink és intézményeink az új helyzetben megfelelı

szerzetes testvérekkel legyenek ellátva.
Ez a változás a mi kolostorunkat, így
plébániánkat is érinti: Hegedős Kolos
atya, aki több mint húsz éven át volt a
Margit körúti Rendház lakója a Pesti
Ferenciek terei kolostor lakója és egyben
az ottani templom igazgatója lett. Ezúton is köszönjük Neki sok-sok éves
szolgálatát. Kolostorunkba két testvér
érkezett: Polgári Máté, aki Szentendrén
tanít, és Dobszay Benedek, aki a Szent
Angéla iskola lelkésze lett. Jövı vasárnap, azaz szeptember 10-én, a de. 10
órás szentmisében búcsúztatjuk Kolos
atyát, és egyben bemutatásra kerülnek
az új testvérek. Erre az alkalomra mindenkit szeretettel várunk.
Kérjük a testvérek imádságát ıértük
és minden ferences testvérért, hogy életünk szent lehessen, és segítse a hozzánk
járó testvérek életét is az életszentség felé.
(Achilles atya)

Az Imaapostolság szeptemberi szándékai:
Általános: Hogy a tömegtájékoztatást mindig lelkiismeretesen és felelısen használják.
Missziós: Hogy a missziós területeken Isten egész népe felismerje az állandó képzés
fontosságát.

Márai Sándor:
„Megvárni, egy angyal és egy szent türelmével, amíg a dolgok – emberek, eszmék,
helyzetek –, melyek hozzád tartanak, eljutnak hozzád. Egyetlen lépést sem sietni
feléjük, egyetlen mozdulattal, szóval sem siettetni közeledtüket. Mert bizonyos
emberek, eszmék, helyzetek, melyek életedhez, jellemedhez, világi és szellemi
sorsodhoz tartoznak, állandóan útban vannak feléd. Könyvek. Férfiak. Nık.
Barátságok. Megismerések. Igazságok. Ez mind feléd tart lassú hömpölygéssel, s
találkoznotok kell egy napon...”

Humor
Egyik kisfiú a másiknak:
- Addig örülj, míg oviba járhatsz:
Elsıben már nem lesz csendespihenı.

- Szomszéd, használhatnám a főnyíróját?
- Persze, csak ne vigye ki a kertembıl.

Templomunk programjai (2006. szeptember 3. – szeptember 17.):
Szeptember 4., hétfıtıl újra évközi miserend lesz:

hétfıtıl szombatig naponta 630, 800, 1800, 1930, elsı pénteken 1000-kor is,
vasárnap és ünnepnap változatlanul 630, 800, 900, 1000, 1100, 1230, 1800 és 1930kor lesz szentmise templomunkban.
A plébánia iroda szept. 4-tıl kezdıdıen hétfınként 830-tól 1100-ig,
keddtıl péntekig 830-tól 1130-ig és 1630-tól 1800-ig tart nyitva.
A gyóntatás rendje hétfıtıl szombatig 715-tól 815-ig, 1730-tól 1830-ig és 1900tól 2000-ig; vasárnap 715-tól 1300-ig és 1730-tól 2000-ig.
Szeptember 3-a, vasárnap Gergely atya névnapja. Imádkozzunk érte!
Szeptember 5-én, kedden este 7-tıl tartja a Kapisztrán Kórus az új évad elsı
próbáját a Tamás Alajos Közösségi Házban. A kórus megújult közössége
szeretettel várja mindazokat, akik jó hangjukkal szívesen énekelnének kórusban.
A kottaolvasás-tudás nem feltétel!
Szeptember 8-a, péntek Szőz Mária születésének (Kisboldogasszony) ünnepe.
Szeptember 10-én, vasárnap 10 órakor lesz templomunkban a Veni Sancte
tanévnyitó szentmise. Ezen a szentmisén búcsúztatjuk Kolos atyát, akit a pesti
ferences templom templomigazgatójává neveztek ki, és egyben köszöntjük a
rendházunkba helyezett új testvéreket: Dobszay Benedeket, és Polgári Mátét. A
szentmise után agapé lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk és süteményt
szívesen fogadunk.
Szeptember 11-e, hétfıtıl megkezdıdik a hitoktatás a plébánián és az iskolában. A
pontos részleteket késıbb hirdetjük.
Szeptember 12-e, kedd Szőz Mária szent névének emléknapja.
Szeptember 14-e, csütörtök a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.
Szeptember 17-én, vasárnap Salkaházi Sára szociális testvért Erdı Péter bíboros
Magyarország Prímása avatja boldoggá a budapesti Szent István bazilika elıtti
téren. A délelıtt 10 órakor kezdıdı liturgia után, 11 órakor ünnepi szentmise
keretében hirdetik ki a boldoggáavatási határozatot. További részletek a
faliújságon olvashatók. Az örömteli eseményre való tekintettel

templomunkban ezen a napon a délelıtt 11 órai szentmise elmarad!
Az Oltáregyesület nyugdíjas imaközösség szeretettel várja a nyugdíjasokat
találkozóira minden szerdán 10-12 óráig közös imára a plébánián.
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban.
Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
A plébánia-iroda nyitva: hétfın 830-1100, keddtıl péntekig 830-1130 és 1630-1800.
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

