
 
 
 

„Menjetek el 

az egész világra, 

és hirdessétek 

az evangéliumot 

minden teremtménynek.” 
(Mk 16,15) 

VIII. évfolyam 16. szám Évközi 24. vasárnap 2007. szeptember 16. 

Kincset találtunk! 

Hasonló a mennyek országa a kincshez, 
amelyet elrejtettek a szántóföldben. 
Egy ember megtalálta, újra elrejtette, 
aztán örömében elment, eladta mindenét, 
amije csak volt, és megvette a szántóföldet. 

(Mt 13,45) 
Kedves Szülık! Melyikünk nem 

keresett gyerekkorában kincset? Kutatott 
padláson, pincében, vett fel minden vizs-
gálatra érdemes apróságot, amit az ásó a 
földbıl kifordított?  

Akik keresztények vagyunk, rátalál-
tunk Jézus személyére és általa a szeretı 
Istenrıl szóló örömhírre. Nem a föld, 
hanem az ég rejtett kincset; ahol senki se 
keresné, ott a legdrágább értéke az 
embernek. 

Nézzétek, mit találtam! Természe-
tes, hogy az ember a gyerekeinek, 
családjának kiáltja meg az örömet, ha 
valami értékesre bukkant. Ha mi ezzel a 
rátalált boldogsággal éljük meg keresz-
tény voltunkat, mindjárt megkiáltjuk 
gyermekeinknek is; nézd, mink van, 

mit találtam, megtaláltam az Örömhírt, 
Evangéliumot, amit Isten nekünk embe-
reknek adott Jézus Krisztus által! 

Igyekszem részeltetni gyerekeimet a 
kincsben, hitemben, ismeretemben. Be-
szélek neki az emberszeretı Istenrıl, 
Jézusról, az İ életérıl, megtanítom 
csemetémet imádkozni, magammal vi-
szem a templomba: találkozunk ott a 
Királlyal, ég és föld Urával, aki gyerme-
kévé fogadott téged is, engem is, fiam. 
Egyszóval: továbbadom, amit kaptam. 
Ha hiszek abban, hogy kincs a krisztusi 
örömhír, krisztushívı emberkének 
igyekszem nevelni a gyerekemet. Erre 
mindenki, aki megkereszteltette gyer-
mekét, ígéretet is tett Isten színe elıtt. 

A keresztény neveléshez hozzátar-
tozik, hogy beíratom hittanra a gyereke-
met, hadd tanulja, ami az életben a 
legfontosabb: miért vagyunk, mire jó az 
élet, s van-e célja egyáltalán. Nem a hit-
tannal kezdıdik a kincs átadása, akkor 
kezdıdik, mikor az anya összeteszi a 

 



kicsinyének kezét, mikor este együtt 
imádkozik a család; de a hitoktatás a 
továbbadási folyamat elengedhetetlen 
része.  

Ha beíratom gyerekemet hittanra, ne 
azért tegyem, mert ı kéri, s úgy látom; 
menjél csak gyerek, ott rosszat nem ta-
nulsz. Nekem, szülınek kell eldönte-
nem, hová íratom be, és ha a hit szá-
momra kincs, ha meggyızıdésem a 
kereszténységem, magától értetıdı lesz, 
hogy a gyerkıc megy hittanra. Két éve-
sen se kérdeztük meg, mit inna, kakaót 
vagy konyakot, mi mondtuk meg, mi a 
jó. Ezért vagyunk felelıs szülık. 

Azt gondoljuk, döntsön majd szaba-
don, ha felnı, akar-e vallásos lenni vagy 
sem? Ha valaki Isten ismerete nélkül nı 
fel, dehogy is dönt szabadon. Mire ka-
masz lesz, a világ már megnevelte gya-
korlati materialistának, élvezetvágya 
rabjának, fogyasztói idiótának, szex- 
vagy éppen drogfüggınek. Csak ha is-
meri és éli kereszténységét gyerekkorá-
ban, akkor van esélye, hogy kitartson 
mellette felnıttként! Esély, s nem több! 

Szokott kifogás a kettıs nevelésre 
hivatkozni: nem akarom, hogy megha-
sonlást jelentsen számára, hogy mást ta-
nít az iskola, s mást a vallás az élet nagy 
kérdéseirıl. Az igazi kettıs nevelés, ami 

tényleg lerombol mindent, az, amikor 
beíratom hittanra, de magam nem élek 
hitem szerint: amikor elküldöm temp-
lomba, de mi, a szülei, nem megyünk 
vele: amikor látja, mindezzel vizet pré-
dikálunk, s bort iszunk. Az elsıdleges 
nevelı mindig is a szülı, és a legjobb 
nevelés az életünk példája! 

A hittan nemcsak egy óra, ahol tanu-
lok Istenrıl. A hittan óra, ahol együtt 
vagyok azokkal, akik így gondolkodnak, 
mint én, az az óra, ahol közösségre talál-
hatok. S ez roppant fontos, mert Jézus 
Egyházat alapított, közösséget hívott 
életre, és együtt, közösségben van esé-
lyünk arra, hogy a nyomában maradha-
tunk. A puszta tudás, ismeret halott 
marad, ha nem váltom életre. Korántsem 
csak a vasárnapi misérıl van szó: a ke-
reszténységem áthatja és formálja egész 
életemet, mindennapi döntéseimet, cse-
lekedeteimet. Közösségben tanulom 
meg ezt az életet, s közösségben váltom 
valóra, amit tanultam. „A hit cselekede-
tek nélkül halott”- mondja szent Pál  

Idén is folytatódik a hitoktatás az 
iskolában, a plébánián. Ha valóban kincs 
számunkra a hitünk, ne rejtsük el gyere-
keink elıl.  

Szendrei Mihály 
Állandó diakónus, katolikus hitoktató 

 

 

Beavató szentségek felvétele 

Azoknak a felnıtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben 
(keresztség, bérmálás, elsıáldozás) alapvetı hitoktatást indítunk szeptember elejétıl 
kéthetente a késı délutáni órákban. Azokat is várjuk, akik hiányokat éreznek 
hitükben. Jelentkezni a plébánia irodájában lehet. Kérjük a testvéreket, hogy 
ismerıseik között is ajánlják ezt a lehetıséget! 

 

 

Megújult a plébánia internetes WEB oldala: 
www.orszagutiferencesek.hu 



A missziós programok közül a következıket emeljük ki: 

16-án, vasárnap este 6-tól nyitó szentmise templomunkban 
17-én, hétfın este 6-tól Tamás Alajos emlékmise és koncert (ld. a részletes hirdetést 

is az utolsó oldalon) 
19-én, szerdán templomunkban este 6 órától vértanúk napja: megemlékezés a 

szentség hírében elhunyt hét ferences testvérrıl, dokumentumfilm, beszélgetés, 
21-én, pénteken este 7 órától fáklyás felvonulás indul a Batthyány-térrıl, 
22-én, szombaton margitszigeti családi nap a ferences plébániák közös szervezésében. 
Az együttlét reményében mindenkit nagy szeretettel várunk! 

 

 

A LEMONDÁSOK PERSELYE Árpád-házi Szent Erzsébet évében továbbra is várja 
azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállal-
nak, melynek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 
A nyár folyamán a perselyben összesen 407.632,- forint győlt össze, melyet szegény 
családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos 
támogatását! 

 

 

Humor: Gyerekdalok „jogász” nyelven 

☺☺☺☺ Figyelem! Sürgısen megkérünk minden házzal rendelkezı puhatestőt,hogy 
ingatlanát záros határidın belül hagyja el, az annak külsı felszínén keletkezett, 
és azóta is folyamatban lévı tőzeset miatt. A károsultakat folyékony és félig 
megszilárdult tejipari termékekkel kártalanítjuk, amelyek együttes mennyisége 
egyelıre kétnapi fejadagot tesz ki. 

☺☺☺☺ Megkérünk mindenkit, aki lépéseit nem tudja az általunk megadott ritmushoz 
koordinálni, ne álljon sorba este az üzemi konyhán, mivel számukra rétest 
biztosítani nem áll módunkban. Emellett felhívnánk viszont a figyelmet az 
említett táplálék pozitív tulajdonságaira, továbbá, hogy Honvédségünk számára 
kifejezetten ezt az ételtípust írják elı a hivatalos szervek. 

☺☺☺☺ Mivel a körzetünkben észlelhetı csókák csípése madárinfluenzával fenyegethet, 
valamint látásában korlátozott kiskorú varjak jelenléte is aggodalomra adhat 
okot, gyermekünk keresztanyja két lóerıs jármővéért küldetett. Meg kell 
azonban tagadnom ezt a kérését, mivel e közlekedési eszközt szintén potenciális 
veszélyforrások, pontosabban tollas baromfi(a)k foglalták el. 

☺☺☺☺ Teljesen felújított, eredeti meghajtással rendelkezı nosztalgiavonat indul a 
második vágányról Kanizsa állomásra. Megerısítjük, hogy a vonat a kanizsai 
pályaudvarra megy. A szerelvény elején az irányítási funkciókért a gépész-
menedzser felel, ı az, aki a szerelvényt hajtó mozdony irányvektorát és 
sebességét meghatározza. Más források szerint vonatkísérıként az utolsó 
kocsiban tartózkodik az a töltött tésztaféleség, amelynek feje táplálkozásunk 
egyik legfontosabb gumós gyökérnövényévé alakult. 



Templomunk programjai (2007. szeptember 16. – 2007. szept. 30.): 

Szeptember 15-23 között Városmissziós hét. A templomban zajló programok miatt 

templomunkban ezen a héten az esti fél 8-as szentmisék elmaradnak! 
Szeptember 17-én, hétfın a 18 órai szentmisében emlékezik meg alapító karnagyáról 

P. Tamás Alajos atyáról, egykori és jelenlegi énekeseirıl a Kapisztrán Kórus. 
A szentmise után a Városmisszió és a Szakrális Mővészetek Hete keretében 
Puccini: Messa di Gloria c. mőve hangzik el templomunkban. A mő magyaror-
szági bemutatója 1960. november 6-án szólalt meg a Kapisztrán Kórus és Zene-
kar elıadásában a budai ferencesek templomában. Ezen az estén közremőködik a 
Váci Szimfonikus Zenekar, a váci Vox Humana Énekkar, Hajdú András tenor, 
Szentimrei László basszus szólisták. Vezényel: Lógó Tibor. 

Szeptember 21-én, pénteken Szent Máté apostol és evangélista ünnepe, ezen a 
napon 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! 

Szeptember 23-án, vasárnap a 10-es szentmise után bográcsos ebédre hívjuk a ked-
ves testvéreket. A tavaszi bográcsozáshoz hasonlóan a résztvevıknek a sekrestyé-
ben kell jelentkezni. Ez a létszám miatt fontos!!! A süteményrıl a résztvevık 
gondoskodnak. 

Szeptember 24-e hétfı, Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. 
Ezen a héten 3 ferences testvér tartja névnapját, Szabolcs atya, Máté testvér és 

Mihály atya. Imádkozzunk értük! 
Szeptember 26-án, szerdán este 6-tól tartjuk az ifjúházasok hittanát. Szeretettel 

várunk minden érdeklıdı fiatal házaspárt! Találkozás a portánál. 
Szeptember 29-e szombat, Szent Mihály, Gábor és Rafael fıangyalok ünnepe. 
Szeptember 30-a, vasárnap, Szentírás vasárnapja. Az este 6-os misén a Vox Clara 

kórus énekel. Gounod: C-dúr miséje, és Pachelbel: Magnificat c. mőve lesz 
mősoron. 

���� Hittancsoportot, vagy közösséget keresık az irodában kaphatnak segítséget. 

Elızetes hirdetések: 

Október 2-án és 3-án (kedden és szerdán) az esti 6-os szentmise keretében lelkigya-

korlatot tartunk Szent Ferenc ünnepére való felkészülésként. 
Október 4., csütörtök Szent Ferenc boldog halálának, Tranzitusának ünnepe. Az 

ünnepi szentmisét este 6-kor kezdıdik, melyre mindenkit szeretettel várunk. 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 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.orszagutiferencesek.hu 


