„Ne félj!
Én vagyok az elsı
és az utolsó,
az élı, bár halott voltam;
de íme élek
örökkön-örökké;
nálam vannak a halál
és az alvilág kulcsai.”
(Jel 1,17-18)
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Plébániai képviselıválasztás
Ahogy az elızı Hírharangban olvashatták a testvérek, idén képviselıtestületi választás lesz plébániánkon.
Szeretnénk, hogy ezt a választást
mindenki a szívében és imáiban hordozza, s emellett felelıs döntést is tudjon
hozni a leendı képviselıkrıl. Ehhez a
döntéshez, a választás átgondolásához
szeretnénk segítséget nyújtani a következı oldalon és a Hírharang betétlapján

található jelöltlistával. Közülük kell
majd május 19-én vagy 20-án a szentmisék után 10 fıt választani az akkorra
elkészülı és a templomban elhelyezett
szavazólapokon.
Választhat minden templomunkba járó 18. életévét betöltött személy, aki szeretné, hogy rajta keresztül is megnyilvánuljon a plébánia közösségének akarata.
A választást követıen ki fogjuk tenni a
faliújságra az új testület tagjainak fényképeit.
A képviselıtestület tagjainak feladata
plébániánk tagjainak képviselete mellett,
hogy meghívják közösségünk többi tagját a plébánia közösségének szolgálatára
a testület különbözı csoportjaiban, melyeket alább Tomka Ferenc: Új evangelizáció címő könyve nyomán a következı
cikkben részletezünk.
Kérjük a testvérek imáit és tevékeny
részvételét a választásban!
Achilles atya

A plébániai képviselıtestület
A világiak hivatást kaptak arra, hogy
részt vegyenek a sajátos lelkipásztori
munkában: a hitoktatásban, az igehirdetésben, a szegények és betegek látogatásában, a kisközösségek irányításában, az
ateistákkal való párbeszédben, a szentségekre való felkészítésben, az áldoztatásban, sıt a pap nélküli plébániák vezetésében is. A papok és a világiak közös
lelkipásztori munkájának koordinálására
a zsinat és a kódex a lelkipásztori tanács
létrehozására hív fel, amelynek elnöke a
plébános, tagjainak pedig tanácsadói
joguk van. Hazánkban a plébániaközösség képviselıtestületének kell betöltenie
a lelkipásztori tanács és a gazdasági
bizottság szerepét.
A világiak küldetése
A lelkiségi csoportok tevékenysége,
feladata nem a szoros értelemben vett
lelkipásztori munka segítése, ezért szükség van a plébániai élet és a lelkipásztori
munka közvetlen szolgálatára is. Ebben
célszerő az alábbi csoportok létrejötte és
szolgálata:
• liturgikus csoport: feladata a liturgikus
ünnepek széppé tétele, lelkinapok
szervezése;
• hitoktatási csoport: a gyermek-, ifjúsági- és felnıttkatekézis összefogása,
táborok, lelkigyakorlatok szervezése a
szülık bevonásával;
• családgondozási csoport: a jegyesoktatás szervezése, fiatal házasok csoportjának indítása, keresztelési oktatás
segítése, elváltak gondozása;
• karitatív csoport: betegek, szegények
gondozása, látogatása, segítése, alkalmi és ünnepi akciók;

• sajtófelelıs csoport: a katolikus sajtó
termékeinek terjesztése, plébániai
videó és könyvtár, templomi faliújság
gondozása, plébániai újság szerkesztése, kiadása, helyi médiában való
szereplés;
• kulturális csoport: a közösségi ünnepek (farsang, jótékonysági bál, Mikulás-ünnep) kirándulások, zarándoklatok szervezése;
• evangelizációs csoport: a hit iránt érdeklıdık befogadása a katekumenátus
keretében, a nem hívıkkel való kapcsolattartás;
• társadalmi kapcsolatok munkacsoportja:
pályázatok figyelése, készítése, intézése, egyéb intéznivalók felvállalása;
• mőszaki csoport: a templomi, plébániai karbantartások és beruházások szervezése, intézése, lebonyolítása;
• gazdasági bizottság: az egyházközség
tulajdonának gondozása, nyilvántartása, az anyagiak az egyházi és az állami
elıírásoknak megfelelı kezelése.
Ezeknek a munkacsoportoknak szervezıje, koordinálója, összefogója a Képviselıtestület, hiszen ha a plébániának ideálisan nem egyszemélyi vezetéssel kell
mőködnie, hanem kisegyházként, testvéri közösségként, akkor ennek meg kell
nyilvánulnia a feladatok végzésében és a
vezetésben is, azaz a plébánia irányítása
a hívek széles köreinek bevonásával kell,
hogy történjen. Ezért „a papok úgy
töltsék be vezetı tisztségüket, hogy …
fogjanak össze a világiakkal, … az
emberi
tevékenység
különbözı
területein nekik van tapasztalatuk és ık
illetékesek.” (CL 27)
(Tomka Ferenc: Új evangelizáció címő könyve nyomán)

A képviselıtestület állandó tagjai:
P. Horváth Achilles
(ofm)

Berkes Márta

P. Frajka Félix
(ofm)

Gorove László

P. Dankó Iván

Lógó Tibor

• 1945-ben született.
• A rózsadombi Krisztus
Király templom
igazgatója.

• 1979-ben született
• Családos, 1 gyermek édesapja
• templomunk másodorgonistája,
2006 január óta a Kapisztrán
Kórus karnagyaként az énekkar
megújításán dolgozik

P. Cseri Nikodémus
(ofm)

Nényei Gábor

• 1945-ben született.
• Vezetı hitoktató.
• 1966-ban született
• Ferences szerzetes.
• Régóta kötıdik a plébániához, 1990 óta hitok• 2004 óta az Országúti Ferentatóként tevékenykedik.
ces Plébánia plébánosa.

•
•
• 1930-ban született
•
• Ferences szerzetes.
• A rózsadombi Kapisztrán •
templom igazgatója.

• 1967-ben született.
• Ferences szerzetes.
• A plébánia káplánja.

•
•
•
•

1957-ben született.
Családos, 5 gyermek édesapja.
Orvos, állandó diakónus.
Születése óta tagja
plébániánknak.

1940-ben született.
Családos, 7 gyermek édesapja.
Gépészmérnök, állandó diakónus
30 éve a rózsadombi Krisztus
Király templom tevékenykedik, 1993 óta diakónus.

Rajtad múlik…
Rajtad, csak rajtad múlik, hogy:
- Csak névleg, vagy valóságosan akarsz-e
Isten népének közösségéhez tartozni?
- Kívülrıl nézelıdsz, kritizálsz, vagy részt
vállalsz-e a plébánia életébıl, a szolgálatból?
- Csak vársz és kérsz, vagy hajlandó vagy-e
adni, tenni is? Kibúvót keresel-e, vagy
megteszed-e, ami tıled telik?
- Régi emlékeidre és érdemeidre hivatkozol-e, vagy itt, most cselekszel-e?
- Másokra vársz-e, vagy megteszed-e, amire
képes vagy, és amire Isten és a közösség meghív?
- Felelısséget vállalsz-e, Bizalmat adsz-e?
- Felajánlod-e segítséged, idıd, tehetséged?

Ha magadénak érzed ezt a plébániát, kérlek
- segíts szavazatoddal május 19-20-án;
- vállald el, amire a hívek és a plébánia
vezetıi jelölnek és felkérnek;
- adj bizalmat a megválasztottaknak;
- segítsd azzal, amivel Isten megajándékozott: anyagi, szellemi képességeiddel;
- nézd új és jó szemmel, felelısen egyházadat.
Mert ez a te Egyházad, a mi plébániánk!
Rajtad, és nem máson múlik, merre halad
tovább az országúti katolikus közösség:
tovább fogy, és lassan elhal, vagy ráébredve
hivatására éled, újraéled, élıvé, egyházzá
válik.
Rajtad múlik!
Achilles atya

Templomunk programjai (2007. május 13. – 2007. május 27.):
Májusban minden nap májusi ájtatosságot tartunk templomunkban a Szőzanya tiszteletére, az esti 6 órás szentmisék után.
Május 13., vasárnap (ma),
• 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!
Május 18-án, pénteken 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, a középen álló kisasztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Május 20., vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepe. Ezen a hétvégén a
szombat esti és vasárnapi szentmisék után választjuk meg az új képviselıtestület
tagjait. Részletek az 1. és 2. oldalon.
Május 24-én, csütörtökön Szent Ferenc assisi bazilikája felszentelésének ünnepe,
valamint Szőz Mária, a keresztények segítıjének emléknapja;
Május 26.-án, szombaton Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja, egyben
Pünkösd vigíliája, este a ½8-as szentmise után virrasztást tartunk este 11
óráig. Szeretettel hívjuk a testvéreket a közös imára.
A LEMONDÁSOK PERSELYE Árpád-házi Szent Erzsébet évében várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak,
melynek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az
elmúlt két hétben 56.165 Ft győlt össze. Köszönjük a testvérek nagylelkőségét!
A Plébános atya fogadó-ideje hétfın 16-18 óráig van.

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

