
 
 
 

„Magasztallak Téged, 
Istenem, királyom, 

s áldom Nevedet 
örökkön-örökké.” 

(Zsolt 145,1) 

VIII. évfolyam 11. szám Húsvét 4. vasárnapja 2007. április 29. 

A plébániáról és a plébánia képviselıtestületérıl 
 

Ha a plébániára gondolunk, több minden 
megfogalmazódik bennünk: Elıször 
talán az, hogy a plébánia maga a temp-
lom, és a hozzá tartozó épületrészek. 
Másodszor, hogy mindez a miénk, ezt 
„örököltük” szüleinktıl, talán számot is 
kell adni róla. Harmadszor, hogy ez az 
Isten háza, és a mi megnyugvásunk he-
lye, otthona. Negyedszer pedig, hogy a 
plébánia egy adott terület, ahol emberek 
laknak. 

A II. Vatikáni Zsinat és az egyház-
megyei zsinatok a plébániáról a követ-
kezıket írják: 
• A plébánia a közösségek közössége, 

vagyis az a hely, ahol a kisebb közös-
ségek, (gyermek – felnıtt hittanok, 
imacsoportok) otthont találnak, és 
egymással is szoros, mély kapcsolatra 
jutnak. 

• A plébánia nem terület, amelyen em-
berek laknak, vagy templom és épüle-
tek, hanem mindazoknak a helye, akik 

ide tartozónak vallják magukat, itt él-
nek, vagy idejárnak, és itt szeretnének 
otthont találni, azaz másoknak segíteni 
és maguk számára is segítséget kapni. 

A Szentlélek ajándékaként sok helyen 
alakulnak a Zsinat szellemében olyan 
plébániák, ahová azért tartoznak embe-
rek, mert otthonuknak érzik, és itt akar-
ják Isten országát, Istennel és egymással 
való szeretetkapcsolatukat építeni, és a 
hit továbbadásában résztvenni. 

A plébánia eszerinti életéhez elen-
gedhetetlenül szükséges a képviselıtes-
tület, mely tanácsaival, és munkájával 
segíti a plébánost és a plébánia papjait. 
Ennek a testületnek feladata az is, hogy 
mindenkit meghívjon arra, hogy kariz-
májának megfelelıen egy-egy kiscso-
portban (család, hitoktatás, karitász, stb.) 
hozzátegyen a fent leírtakhoz. 

Plébániánk jelenlegi képviselıtestü-
letének öt éves mandátuma idén lejárt, 
és a szabályzat szerint azt meg kell újí-

 



tani, illetve új tagokat kell választani. A 
szabályzat szerint az lehet a testület 
tagja, aki 18 éves elmúlt és még nincs 70 
éves, és legalább 1 éve aktívan részt 
vesz közösségünk életében. Szintén a 
szabályzat szerint a jelöltek névsorát a 
plébános az elızı testület segítségével 
állítja össze, ami megtörtént. A jelölte-
ket bemutató tablót fényképekkel és né-
hány bemutató sorral a porta elıtti fali-

újságon lehet megtalálni. Közülük a test-
vérek 10 embert választhatnak, akik en-
nek a testületnek tagjai lesznek. A vá-
lasztás május 19-én, szombaton és május 
20-án vasárnap, a szentmisék után lesz. 

Most arra kérjük a testvéreket, hogy 
kérjék a Szentlélek bölcsességét maguk-
nak és a választandó tagoknak a válasz-
tás sikeréért.  

Achilles atya 
 

 

„Reményt és jövıt adok nektek!”  

Ezt az ígéretet visszük el mellettünk élı testvéreinkhez. Szeptember 16-22-ig, a Vá-
rosmisszió hetében mindnyájan, akik ehhez a plébániához tartozunk, EGYÜTT te-
hetünk eleget a legfıbb parancsnak: 

”KRISZTUST KELL HIRDETNÜNK MINDEN NÉPNEK” 
Téged is várunk! 

- ima és szentségimádás 
- missziós programok elıkészítése 
- adományok és felajánlások a misszió céljaira 
- hazai és külföldi látogatók elhelyezése 
- részvétel a missziós hét eseményein 

További tájékoztatás, ötletek az együtt munkálkodásra május hónaptól a hirdetıtáb-
lán, a Hírharangban és személyesen az esti 18.00 (nyári idıszakban 19.00) órás 
szentmise után. 

IMA A VÁROSÉRT 

Mindenható és irgalmas Isten! 
Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját! Töltsd be fényeddel ezt a várost, tárd 
ki az ajtókat és szíveket, hogy Fiad beköltözhessen! 

Úr Jézus Krisztus! 
Engedd, hogy felismerjünk Téged, adj nekünk reményt és vágyakozást Istenben 
gyökerezı élet után! Áldd meg azokat, akik országod eljöveteléért fáradoznak! 

Szentlélek, szeretet Lelke! 
Újítsd meg Pünkösd csodáját egyházadban itt és most.  

Szőz Mária! 
Rád bízzuk a városban élı valamennyi embert, érintsd meg szívüket!  

Ti mindannyian Szentek és Boldogok! 
Szolgáltátok a szegényeket és a városhoz kötıdve tettetek tanúságot az 
evangéliumról. Imádkozzatok érettünk! 

Ámen. 



A Bárány képe 

A Bárány képének jelentıségét leg-
jobban Izsák feláldozásának története 
mutatja be: A hegyre felfelé menet Izsák 
megállapítja, hogy nincs áldozati állat. 
Erre vonatkozó kérdésére atyja a követ-
kezı felvilágosítást adja neki: „Isten majd 
gondoskodik bárányról…” (Ter 22,8). 
Csak amikor Ábrahám Izsák mellének 
akarja szegezni a kést, akkor mutatkozik 
meg, hogy mennyire igazat mondott 
Ábrahám: a bozótban fennakadt egy kos, 
azt fogta meg és áldozta fel Izsák helyett. 

Mit élt át Izsák abba a végsı pillanat-
ban, amikor megkötözve a farakáson fe-
küdt? Mit látott? Meglátta a kost, amely ıt 
felváltotta és ezzel abban a pillanatban 
meg is váltotta. A kereszténység számára 
ez azt is jelenti, hogy az Eljövendı elıké-
pét látta meg, aki Báránnyá lett, azt, aki 
értünk hagyta, hogy a történelem bozótjá-
ban megfogják, megkötözzék a mi fel- és 
megváltásunkra. Ugyanazt látta, amit János 
Patmosz szigetén: „Akkor láttam, hogy a 
trón, a négy élılény és a vének között ott 
áll a Bárány, mintegy megölve …” (Jel 4,6) 

Talán nem nehéz belátnunk, hogy az 
az Izsák, akirıl itt szó van, mi magunk 
vagyunk: megyünk felfelé az idık he-
gyére és a halálunkat okozó eszközöket mi 
visszük magunkkal. Utunk kezdetén a cél 
még messze van, még nem gondolunk rá. 
Elég nekünk a jelen is: a reggel a hegyen, 
a madarak éneke, a ragyogó napfény. Úgy 
gondoljuk, nem is szükséges bıvebbet 
tudnunk utunk céljáról, hiszen maga az út 
is kielégít. De minél hosszabbra nyúlik ez 

az út, annál kevésbé térhetünk ki a kérdés 
elıl: hová is tartunk tulajdonképpen? 

Mi az értelme az egésznek?  
Megütközve nézünk a halál jeleire, melye-
ket elıbb még egyáltalán nem észleltünk, 
és az a gyanú ébred fel bennünk, hogy az 
egész élet talán nem más, mint a halál 
egyik változata csupán: hogy csalás áldo-
zatai vagyunk, és tulajdonképpen az élet 
nem ajándék, hanem túlzott elvárás. 

És akkor jön a homályos válasz: „Isten 
gondoskodni fog…”, amely inkább ment-
ségnek, mintsem magyarázatnak tőnik. És 
ahol ez a vélemény válik uralkodóvá, ahol 
az „Isten”-nel kezdıdı felvilágosítás már 
nem hihetı, ott csak a kegyetlen gúny 
marad, vagy az Isten és a világ elleni 
lázadás dühös indulata. 

Aki azonban látta a Bárányt – vagyis 
Krisztust a kereszten – az tudja: Isten 
gondoskodott. A Bárányra – a megfeszí-
tett Krisztusra vetett pillantás a mi égre 
tekintésünk, Isten örök gondoskodásának 
valóságára. 

A jelenések könyvének mennyei láto-
mása megmondja, mit látunk húsvétkor a 
hit által: a megölt Bárány él. Minthogy él, 
sírásunk véget ér és nevetésre változik (vö. 
jel 5,4). Aki ezt megértette, az már soha 
többé nem lehet egészen szomorú és 
kétségbeesett. Aki megértette mindezt, az 
nem fog halálfélelmet érezni, ha ı maga is 
a Bárány helyzetébe kerül. Akkor ugyanis 
a legeslegbiztosabb helyen lesz. 

Ez Húsvét örömhíre! 
(részlet Ratzinger: A remény forrásai c. könyvbıl) 

 

 

Az Imaapostolság májusi szándékai: 
Általános: Hogy Szőz Mária példája nyomán minden keresztény állandóan figyeljen 

az Úr jeleire a saját életében, és hagyja magát Isten szavától vezetni. 

Missziós: Hogy a missziós területeken ne hiányozzanak derék és világos látású ne-
velık a nagyszemináriumokban és a megszentelt élet intézményeiben. 



Templomunk programjai (2007. április 29. – 2007. május 13.): 

Április 29., (ma) papi és szerzetesi hivatások vasárnapja van. Kérjük a testvéreket, 
imádkozzanak új hivatások születéséért, valamint kérjék a Szentlélektıl a jelenleg 
szolgáló papjaink és szerzeteseink elhivatottságban való megerısítését! 

Május 3., csütörtök, Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.  
Május 4., elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise. 
Május 6., elsıvasárnap, délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk. 
Május 13., vasárnap, 

• a 10-es szentmisén 25 hittanos gyermekünknek elsıáldozása lesz; 

• az esti 6-os szentmisén Dr. Paskai László bíboros úr 18 fiatalt fog 
megbérmálni. A szentmisén a váci Vox Humana Énekkar énekel. 
Elhangzik Pikéthy Tibor: Missa pro Pace c. mőve. Közremőködik Bednarik 
Anasztázia orgonamővész, vezényel Lógó Tibor. 
Mindkét szentmisén a két elsı padtömb a hozzátartozók részére lesz 
lefoglalva, kérjük a testvérek megértését. Kérjük a testvérek imáit az 
elsıáldozókért, bérmálkozókért és szüleikért!  

Májusban minden nap májusi ájtatosságot tartunk templomunkban a Szőzanya tisz-
teletére, az esti 6 órás szentmisék után.  

A LEMONDÁSOK PERSELYE Árpád-házi Szent Erzsébet évében továbbra is várja 
azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást vál-
lalnak, melynek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljut-
tatni. Az elmúlt két hétben 73.403 Ft győlt össze. Köszönjük a testvérek nagylel-
kőségét!  

A Plébános atya fogadó-ideje hétfın 16-18 óráig van.  

Elızetes: 
Május 19-20., szombat-vasárnap, lehet majd választani a hirdetıtáblán látható 

jelöltek közül a plébánia új képviselıtestületébe. Részletek az 1. és 2. oldalon.  
 

 

Plébániaközösségünk imaszándékai: 
Kérjük a kedves testvérek ima-támogatását  

• a május 13-án elsıáldozó gyermekekért; 
• május 13-án bérmálkozó fiataljainkért; 
• valamint a megújuló képviselıtestületért. 

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 

 


