
 
 

„Még sok mondanivalóm 
volna, 

de nem vagytok hozzá 
elég erısek. 

Amikor azonban eljön 
az Igazság Lelke, 

İ majd elvezet titeket 
a teljes igazságra.” 

(Jn 16,12-13a) 

VIII. évfolyam 13. szám Pünkösdvasárnap 2007. május 27. 

Városmisszió Budapesten – 2007. szeptember 16-22. 
„Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá…”(Jel.3,20) 

Több európai nagyváros után Buda-
pesten fejezıdik be a városmissziók 
sora. Kerületünk plébániái több száz 
budapesti közösséggel egyetemben 
csatlakoztak az egyházi millenniumi 
2000-dik évben II. János Pál pápa által 
missziós lelkesedéssel Rómában 
elindított ünnepléssorozathoz. Hajtóereje 
a „Redemptoris Missio” enciklikában 
megfogalmazott gondolat: ”az Egyház 
semmilyen intézménye sem vonhatja ki 
magát a legfıbb parancs alól: Krisztust 
kell hirdetnünk minden népnek”. 

Egyéni missziós küldetésünk lényege, 
hogy az örömöt – hogy Krisztus sze-
mélyében megtaláltuk az emberi boldog-
ság szempontjából a legfontosabbat – 
szeretnénk megosztani másokkal. Ha 
nem érezzük ennek szükségét, úgy 
magunkban kell elıször a hit örömét 
erısíteni. A missziós hét várható 
gyümölcsei tehát több szinten – a 
plébániát alkotó hívek, a plébániai 

közösségek, valamint a vallásuktól 
eltávolodott szekularizálódott nagyvárosi 
környezet szintjén – várhatók. 

A missziós hét mindenkinek lelki 
ajándék, s ehhez bátran ki kell tárulkoz-
nunk. Az eddigi városmissziók jelmon-
datai mind ezt az élethelyzetet ragadták 
meg más-más aspektusból: 
� „Tárjuk ki az ajtót Krisztusnak” 

(II. János Pál) – Bécs 2003 

� „Ki mutatja meg nekünk a 
boldogságot?” 
(Zsolt 4,7) – Párizs 2004 

� „Krisztus él”  
Lisszabon 2005 

� „Gyertek, nézzétek meg!” 
(Jn 1,39) – Brüsszel 2006 

� „Reményt és jövıt adok Nektek!” 
(Jer 31,17) – Budapest 2007 

A mai nagyvárosban komoly kihívás a 
közömböst, a sietıt, a bezárkózót, az 
értetlent megszólítani. A missziós hetek 

 



tapasztalata, hogy az egyházi közössé-
gek szokatlan ötletei, illetve az utcai 
evangelizációban jártas közösségek 
egyre formálódó módszerei sokakat 
megnyitottak az evangélium örömhírére, 
sıt, befogadására. 

Az ünnepi héten a mi plébániánk is 
szeretettel vár olyanokat is, akik máskor 
legfeljebb siettükben pillantanak a 
templomkapura, vagy színes látványos-
ságként tekintenek a körmenetre. A 
katolikus Egyház megnyitja templomait, 
tagjai kimennek az utcára, és olyan 
meglepetésekkel szolgálnak, amelyekbe 
hívık és nem hívık egyaránt örömmel 
kapcsolódhatnak be. 

A központi rendezvényekhez – 
nemzetközi evangelizációs kongresszus, 
központi zarándoklat, szentmisék – 
koradélutántól kapcsolódnak plébániánk 
helyi eseményei. Az Országúti Ferences 
Plébánia missziós területe a Margit-híd 
budai hídfıjétıl a Széna térig terjed. 
Állandó helyszínei meghitt pillanatokat 
teremtenek és megnyitják a szíveket a 
tanúságtételek és az evangéliumi tanítás 
meghallgatására: 
� a plébánia  

folyamatos háttérima, szentségimá-
dás, beszélgetési és gyónási lehetıség, 

� a Tamás Alajos Közösségi ház 
kávé- és teaház, minden este 17.00 – 
22.00 óráig, irodalmi mősorokkal, 
filmvetítésekkel, kötetlen beszélgetéssel, 

� a Mechwart-liget 
„meghallgatlak”-sátrak, kézmőves-
sátrak, elıadások. 

A hét eseményeiben segít eligazodni, 
hogy az elıkészületi napok (szept.15-16) 
után minden nap egy-egy fogalom köré 
kristályosul: 

� hétfı a HIT, 
� kedd a SZERETET, 
� szerda a VÉRTANÚSÁG, 
� csütörtök az ÖRÖM, 
� péntek a REMÉNY, 
� és szombat a JÖVİ napja. 
A nyitott templomok éjszakája (szept.15.) 
és a hazai és 1500 külföldi vendég foga-
dása (szept.16.) után együtt veszünk részt 
az esti nyitó szentmisén. 

Örömmel tudatjuk a testvérekkel, 
hogy már eddig is sokan vállaltak részt a 
missziós hét elıkészületeiben és még 
többen jelezték: várják, mivel járulhat-
nak hozzá az evangelizáció sikeréhez. 

A programok körvonalazódtak, 
mindannyiunkon múlik ezek missziós 
sikere. A szeretet, a megértés, a törıdés 
apró darabkáiból rajzolódik ki a másik 
számára a megélt hit öröme. Hívjátok az 
egyes események, területek felelıseit, 
mindannyian a plébániai közösséghez 
tartoznak – akár felajánlásokkal, akár 
ötletekkel, kérdésekkel. 

Szeretettel várjuk részvételeteket: 
- a háttérimában, szentségimádásban; 

- egyes események elıkészítésében és 
segítıként (pl.ajándék- igekártya ké-
szítés és osztás, vásárlások, szállítás, 
helyszíndíszítés és ırzés, agapé elı-
készítés, vendégfogadás, takarítás, 
dekorációs- és kiállítási tárgyak 
készítése stb.); 

- „meghallgatlak”-sátrakba, utcai evan-
gelizációhoz segítınek, beszélgetı-
társnak, beteg- és családlátogatáshoz; 

A padokra kikerülı missziós imát ajánl-
juk fel közös szándékaink sikerére – s 
legyen missziós törekvéseink elsı lépé-
se, hogy jutassuk el olyan testvérünkhöz, 
aki eddig nem tért be a templomba. 



Plébániai képviselıválasztás eredménye 

A május 19-20-án megtartott plébáni-
ai képviselıtestület választáson 325 sza-
vazólapot töltöttek ki a kedves hívek. 
Ezek közül 3 érvénytelen volt. A fenn-
maradó 322 szavazólap alapján a követ-
kezı tíz jelölt került be az új képviselı-
testületbe. A további tagokat a plébános 
atya jelöli ki. Az új képviselıtestület 
teljes névsorát a megalakulása után 
számunkban közzé tesszük. 

Benedek Balázs 
Bodroghelyi Csaba 

Borbély Zsófia 
Frész Tamás 

dr. Körtvélyessy Gyula 
Lovas András 

Somogyi András 
Szelényi Zsolt 
Tabi Katalin 

Wildner Dénes 
 

 

Városmissziós hirdetés 
Örömmel hirdetjük a testvéreknek, hogy elkészült a városmissziós hét plébániai 

programja. A részletekrıl a faliújságon tájékoztatjuk a kedves testvéreket. 
Köszönjük az eddigi jelentkezéseket, és szeretettel várjuk azokat a továbbiakban is 

az egyes témák felelıseinél. 
Június 3-án vasárnap a szentmiséken a Városmisszió céljaira győjtünk. 
Június 23-án, szombaton 9.00 és 18.00 óra között KÖZPONTI KÉPZÉST tart a 

városmissziós központ a Szent Angéla iskolában azoknak, akik az utcai 
evangelizációba, lelki beszélgetésekbe kívánnak bekapcsolódni. 

 

 

Az Imaapostolság júniusi szándékai: 
Általános: Hogy az Úr oltalmazza a tengerészeket és mindazokat, akik tengeri tevé-

kenységekben érintettek. 

Missziós: Hogy az Egyház Észak-Afrikában jelenlétével és tevékenységével tanúsít-
sa Isten szeretetét minden egyén és minden nép iránt. 

 

 

Humor: 
Mérnök – Fizikus – Matematikus 
• A mérnök szerint a képletek megközelítik a valóságot; 
• A fizikus szerint a valóság megközelíti a képleteket; 
• A matematikusban sohasem merül fel, hogy kapcsolatot keressen a kettı között. 

Matematikus – Fizikus – Mérnök 
Adnak egy-egy piros gumilabdát egy matematikusnak, egy fizikusnak és egy 
mérnöknek, és megkérik ıket, adjak meg a labda térfogatát: 
• A matematikus megméri a labda átmérıjét és ebbıl kiszámolja a térfogatot.  
• A fizikus megtölt egy mérıpoharat vízzel, ebbe belerakja a labdát, és a kiszorított 

víz mennyiségébıl megkapja a térfogatot.  
• A mérnök megnézi a labda sorozatszámát, majd a kis-piros-gumilabda-katalógus-

ból kikeresi a hozzá tartozó térfogatot. 



Templomunk programjai (2007. május 27. – 2007. június 10.): 

FIGYELEM – A PLÉBÁNIA NYÁRI MŐKÖDÉSE: 
Június 4., hétfıtıl nyári mise- és gyóntatási rendet ill. irodaszolgálatot tartunk. 
���� Szentmisék hétköznapokon reggel ½7, 8 és este 7 órakor lesznek,  

a szombati és vasárnapi miserend nem változik: 
szombat ½7, 8, este 6 és ½8; vasárnap ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6 és ½8. 

���� Gyóntatás hétköznapokon reggel ¼8 -¼9, este ½7-¾8 között lesz, 
a szombati és vasárnapi idıpontok változatlanok: 
szombat ¼8-¼9, este ½6-½7 és 7-8; vasárnap ¼8-1, este ½6-8. 

���� A plébániairoda hétfın de. ½9-11 között, szerdán és pénteken de. ½9-½12 
között, kedden és csütörtökön du. ½5-6 óra között tart nyitva. 

 

Május 28-án, pünkösdhétfın templomunkban 16.30 kezdettel a Vox Clara kamara-
kórus tart hangversenyt Mihály atya 89. születésnapja alkalmából. Mősoron 
reneszánsz, barokk, romantikus és XX. századi szerzık motettái szerepelnek. 
Szeretettel várunk mindenkit! 

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

Június 1-e elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise. 
Június 3-án Szentháromság vasárnapja, egyben elsıvasárnap lesz, du. 5-6 óra kö-

zött szentségimádást tartunk. A szentmiséken a Városmisszió céljaira győjtünk. 
Június 5. kedd Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapja.  
Június 6-án, szerdán Kolos atya névnapját ünnepeljük. Ebbıl az alkalomból kérjük 

számára mindannyian a Jóisten kegyelmét! 
Június 8. péntek Prágai Szent Ágnes klarissza rendi szőz emléknapja.  
Június 10., vasárnap Úrnapja, Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. 

Délelıtt 10 órakor lesz az ünnepi szentmise, majd Úrnapi körmenetet tartunk a 
Mechwart térre. Ezen a napon a 11-es szentmise elmarad.  

A Plébános atya fogadó-ideje legközelebb június 4-én, hétfın 16-18 óráig lesz. 
Plébániaközösségünk imaszándékai: Kérjük a kedves testvérek ima-támogatását az 
ıszi városmisszióért. 

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 57.100 Ft győlt össze. Köszönjük a testvérek nagylelkőségét! 

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. 
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 


