
 

 

„Ezért könyörögtem, és 
okosságot adott nekem, 

imádkoztam, és eljött 

hozzám a bölcsesség 
lelke. 

Többre becsültem azt 
országnál és trónnál, s a 

gazdagságot hozzá mérve 
semminek tartottam.” 

(Bölcs 7,7-8) 

VII. évfolyam 19. szám Évközi 28. vasárnap 2006. október 15. 

A Városmissziós Nap emlékei 
 

A 2007-es, egyhetes városmissziót 
megelızıen 2006. szeptember 23-án 
Budapesten Városmissziós Napra került 
sor. Ez a nap tekinthetı a jövı évi 
rendezvény beharangozójának, de akár 
az utcai missziónk „próbájának” is, a 
szervezés és a fogadtatás szempontjából 
egyaránt. 

Programjaink voltak: 
Mechwart liget, 10-14h között: 

- Kézmőves sátor gyerekeknek, 
ahol terménykép-készítés, gyurmázás, 
hajtogatás, láncfőzés közben nem csak 
az alkotásban segíthettük ıket, hanem 
beszélgettünk is velük. A legnépszerőbb 
program az ejtıernyı-készítés volt, 
aminek a szép idıjárás is kedvezett. 

- Szeretet dobókocka – játék 
(nem csak gyermekeknek) a Fokoláre 
Mozgalom családjaival: a „véletlenre” 
bízhattuk, hogy aznap milyen jócse-
lekedetet igyekszünk megvalósítani. 

- Imasátor, mely a jelenlévı 
gyóntató atyák, illetve a közbenjáró imát 

és lelki beszélgetést vállaló segítıink 
számára lehetıséget teremtett a csendes 
elvonulásra. Sajnos itt csak néhány 
látogatónk, imát kérı vendégünk volt... 

- Személyesen is megszólítottuk 
az embereket az utcán és a megállókban. 
Nagy öröm volt, mikor egy-egy járókelı 
szinte felsikoltott örömében, az Igekár-
tya olvasatán: „Ez pont nekem szól!”; 
Persze volt olyan is, aki így kiáltott fel, 
mikor egy Igét nyújtottunk felé: „Isten 
ments!” – jó, hogy a jó Isten jutott 
eszébe… 
Szent Angéla iskola, 9-13h között: 

Családi Nap, programot nyújtva a 
család minden tagjának. Teljes egészé-
ben fíliánk, a Krisztus Király templom 
közössége szervezte. Elsısorban a ré-
gebben templomba járó, de valami miatt 
elszakadt, már kevésbé gyakorló hívıket 
igyekeztek meghívni, felélesztve a régi 
kapcsolatokat. A program sikere a jól 
összeszokott, nagyon aktív temp-
lomközösséget dicséri, azaz profi volt… 

 



- Focibajnokság: a rendszeres 
bajnokság nyitóeseményére 5 ifjúsági és 
9 felnıtt-csapat nevezett be. 

- Kalácssütés az asszonyok és 
ügyes kező gyermekek számára. A 
gyerekeknek csak egy bánata volt: a 
produkción osztozniuk kellett az igen 
éhes focistákkal is... 

- Kézmőveskedés és játék 
gyerekeknek, lekötve a legapróbbakat is. 

- Mise mesével – vasárnap a 
rövid prédikáció után kis színdarabot 
adott elı néhány család. 
Országúti ferences templom, egész nap: 

- A reggeli 8-as mise után egész 

napos Szentségimádás kezdıdött. A 
Szentség ırzésére egyénileg is lehetett 
jelentkezni, de elsısorban közösségek 
közremőködését sürgettük. 

- 18 órakor ünnepi szentmisét 
tartottunk, melyben felajánlottuk 
(olvasatlanul) azokat a személyes 
könyörgéseket is, melyeket a délelıtti 
helyszíneken a látogatók egy – erre 
elıkészített – papíron megfogalmaztak, 
és győjtıládába dobtak. 

- A szentmise után a templom 7 
különbözı pontján közbenjáró 
imaszolgálatot végeztünk. A hívek 
örömmel fogadták, még este 8 után is 
sorban álltak közbenjárásért. Egy idıs 
házaspár ezt a jelenetet – félig sírva – 
így  jellemezte:   „Atya,  ilyen  gyönyörő 

imán csak a házasságkötés évfordulóján 
voltunk, köszönjük!” 
Kisház, délután és este: 

- Kora délután a szervezık és se-
gítık együtt ebédeltek a rendházban. Ez 
alkalom volt a megosztásra is, valamint 
a szervezıknek mondott nyilvános kö-
szönetre. Nagyon szépek voltak a meg-
osztások, 15-20 ember számolt be arról, 
hogy milyen élményük volt a délelıtt 
folyamán, minek örültek, mi volt szá-
mukra jó, hogyan érzékelték az embe-
rekbıl a nyitottságot, a beszélgetés lehe-
tıségét, egy-egy Igerészlet megérintését. 

- Teaház, kávéház – ahol elsı-
sorban az esti szentmise résztvevıi ültek 
le ismerkedni, beszélgetni. A missziós 
munka után a családias hangulatú, 
pihentetı együttlét jó „levezetı” volt a 
szervezık számára is. Egy-egy „isme-
retlen” arc is öröm volt, hiszen azok, 
akik az utcáról jöttek be, nem mind 
tartoznak szorosan közösségbe, vagy a 
templomba járók közé. Külön szépsége 
volt ennek az estének a fáklyafényes 
udvar, a gyertyás asztalok és a 
kiszolgálók kedvessége, segítıkészsége. 

Ezúton is külön köszönetet mondunk 

segítıinknek, akik mindent megtettek 

azért, hogy ez a nap szép legyen, 

minden gond és nehézség ellenére is. 

A szervezık 

 

 

Cserkész híradó 

A 46. számú Kapisztrán Szent János Cserkészcsapat jelentkezőket vár 
a 2-4. és az 5-7. osztályos fiúk, illetve lányok őrseibe, az Országúti 

Ferences Plébániára. A pasaréti őrsökbe 2. és 3. osztályos gyerekeket 
tudunk még fogadni, korlátozott számban. Minden érdeklődőt 
szeretettel varunk! További részletek a plakátokon olvashatók. 



Kapisztrán Szent János 

A dél-Itáliai Capestrano nevű hely-
ségben született 1386-ban. Ferences-
ként Európa egyik leghíresebb 
vándorszónoka lett, és 40 esztendőn 
át naponta legalább egyszer prédikált. 
Pápák és bíborosok rendkívüli fela-

datokkal bízták meg. A magyar rendek 
először 1452-ben hívták hazánkba 
prédikálni. Belátta, hogy a török ve-
szedelemmel szemben Magyarország 
a nyugati kereszténység egyetlen vé-
dőbástyája. Leveleket írt a pápának, a 
fejedelmeknek, hogy álljanak orszá-
gunk mellé a török elleni harcokban és 
segítsenek. Ő maga pedig elindult, 
hogy jelenlétével is lelkesítse a 
nemzetet a pogányok elleni harcra. 
1455-ben III. Callixtus pápa enge-

délyt adott neki, hogy Magyarorszá-
gon kihirdesse a törökök elleni hadjá-

ratot, és a cél megvalósítása érdekében 
segítséget is ajánlott. Hunyadi Jánossal 
együtt 1456 júliusában már mintegy 22 
ezer fős sereget sikerült összetoborozni. 
Nem sokkal később megindult a csata. A 
csapatok lelke Hunyadi János és Ka-
pisztrán atya voltak. Ki is vívták a híres 
nándorfehérvári győzelmet, amely a tö-
rök túlerővel szemben szinte hihetetlen 
volt. A győzelem emlékére rendelte el a 
pápa Urunk színeváltozásának ünnepét 
és a déli harangszót. 
Három héttel később Hunyadi János 

pestisben meghalt, októberben pedig az 
újlaki kolostorban Kapisztrán János is. 
Nincs még egy olyan szent, akinek még 
életében a nép annyi csodát vett volna 
jegyzőkönyvbe, mint az ő esetében. 
1690-ben avatták szentté. 

 

 
 

 
 

 
Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek 
Az emberiségért valamit! 
Ne hamvadjon ki haszon nélkül e 
Nemes láng, amely úgy hevít. 
 
Láng van szívemben, égbül- eredt láng, 
Fölforraló minden csepp vért; 
Minden szív- ütésem egy imádság 
A világ boldogságáért. 
 
Oh vajha nemcsak üres beszéddel, 
De tettel mondhatnám el ezt! 
Legyen bár tettemért a díj 
egy új Golgotán 
egy új kereszt! 
… 
 

Petıfi Sándor:   

Sors, nyiss nekem tért… 



Templomunk programjai (2006. október 15. – október 29.): 

Októberben, a rózsafüzér hónapjában minden nap, az este 6-os szentmisét követıen 
rózsafüzért imádkozunk a templomban. 

Október 15-én, vasárnap (ma) minden szentmise után a Vasúti Karitász munkatársai 
egy hirtelen lebénult fiatal családapa kezelésére győjtenek adományokat a 

templomkapuban. Kérjük a testvéreket, lehetıségeik szerint támogassák a nehéz 
helyzetbe került családot! 

Október 18., szerda Szent Lukács evangélista ünnepe. 
Október 19., csütörtök Alkantarai Szent Péter, ferences  pap emléknapja. 
Október 20-án, pénteken ismét egésznapos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as 

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

Október 22-én, vasárnap a 10-es szentmise után a Foucauld Testvérek bábjátékot 
adnak elı a Tamás Alajos Házban. Minden gyermeket örömmel látunk! 

Október 23., hétfı a Tövis utcai templom védıszentjének, Kapisztrán Szent 

Jánosnak az ünnepe, aki 550 évvel ezelıtt halt meg. A Tövis utcai templomban a 
10 órakor kezdıdı szentmisét és szentbeszédet Dr. Udvardy György püspök úr 
mondja. A misén a Kapisztrán Kórus Kodály Zoltán: Magyar miséjét énekli. 

Október 25-én, szerdán este 7-tıl lesz a legközelebbi hittan fiatal házasoknak a 
plébánián, melyet Nényei Gábor és felesége, Gabi tart kéthetente szerdán. 
Minden fiatal házast szeretettel várnak ezekre az alkalmakra. 

Október 28., szombat Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe. 
Október 29., Missziós vasárnap: 

� Kérjük a testvéreket, perselyadományaikkal járuljanak hozzá a missziók 
javát szolgáló országos győjtéshez! 

� Du. fél 5 órakor a Vox Clara Kamarakórus Luigi Cherubini: Requiemjét 
adja elı. A hangversenyre mindenkit szeretettel várunk. 

� E naptól egy héten át az udvarból nyíló kripta szabadon látogatható azok 
számára, akik az elhunyt ferences atyákért szeretnének imádkozni. 

Elızetes: 

Novemberben reggel ½ 7-kor, ill. decemberben reggel 8 órakor minden nap 
szentmisét mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a 
sekrestyében kérjék, és ugyanitt adják le a borítékokat azokkal a nevekkel, akikért 
ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének. 

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 

 


