
 
 
 

„Ne tartozzatok 

senkinek semmivel, 

csak azzal, hogy 

egymást szeretitek.” 

(Róm 13, 8) 

IX. évfolyam 16. szám Évközi 23. vasárnap 2008. szeptember 7. 

A Szentáldozásról 

Kedves Testvérek! 

Áprilisban már írtunk a Hírharang 
hasábjain az áldozás módjáról. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy sokan már 
változtattak áldozási gyakorlatukon, 
nekik ezt nagyon köszönjük. Szeret–
nénk, hogy a mi közösségünk itt a 
Margit körúton a még bensıségesebb 
áldozással fejezné ki tiszteletét 
Krisztus valóságos jelenléte iránt az 
Oltáriszentségben. 

Az áldozás módja: 

Fontos, hogy az áldozáshoz kettes 
sorban jöjjünk, így folyamatosabban 
tud haladni az áldoztatás, van idı az 
áldoztató elıtt magunkhoz venni az Úr 
Testét. Az áldozás után, mindig a 
padtömb felé kanyarodjunk és 
menjünk a helyünkre, ne menjünk át a 
másik soron keresztbe. 

Amikor az áldoztató felmutatja az 
Oltáriszentséget, és azt mondja, hogy 
"Krisztus teste", erre azt válaszoljuk  

hangosan, hogy "ámen"! Ez a kimon–
dott szó hitvallás, melybıl a pap tudja, 
hogy valóban hisszük, hogy a 
szentostya Krisztus teste és megáldoz–
tathat minket.  

Fontos, hogy idıben döntsük el, 
hogy nyelvre, vagy tenyérbe szeret–
nénk áldozni, kérni a Szentostyát, mert 
ha a pap elıtt kapkodunk, az zavaró; 
sıt a félreértés miatt akár le is 
ejthetjük a szentostyát. 

Ha nyelvre áldozunk, legfontosabb 
nyugodtan tartani a fejünket és 
közepesen kinyitni a szánkat. Kissé 
nyújtsuk ki a nyelvünket és várjuk 
meg, amíg az áldoztató ráhelyezi a 
szentostyát.  

Ha kézbe szeretnénk áldozni, 
kezünkkel formáljunk bölcsıt az Úr 
Jézusnak a következıképpen: emeljük 
mindkét kezünket mellmagasságba, 
jobb kezünket tegyük alulra, erre 

 



keresztbe bal kezünket. A pap helyezi 
tenyerünkre az Oltáriszentséget, nem 
szabad nekünk kivenni a kezébıl. A 
Szentséget jobb kézzel vegyük ki bal 
kezünkbıl és így vegyük magunkhoz; 
tehát nem felnyalva tenyerünkbıl. Bal 
kezesek értelemszerően fordított 
kézzel csinálják mindezt.  

A szentostyát azonnal, még a pap 
szeme elıtt magunkhoz kell venni.  

Kezünk mindig legyen tiszta, ha 
kézbe szeretnénk áldozni. Nem szabad 
kézbe áldozni kesztyőben. Ha valamit 
hozunk a kezünkben, vagy a hónunk 
alatt, akkor ne áldozzunk kézbe! 
Áldozás után nézzük meg, hogy 
maradt-e morzsa az Oltáriszentségbıl 
a tenyerünkön vagy ujjainkon. Ne 
szórjuk a földre, vagy töröljük a 
ruhánkba a legkisebb morzsát sem, 
hanem vegyük azt is magunkhoz!  

Összefoglalva: 

1. Az áldozás méltósága és 
ütemessége miatt mindig (hétköznapi 
miséken ha csak egy áldoztató van, 
akkor is) két sorban jöjjünk áldozni! 

2. Áldozás elıtt tudatosítsuk, 
hogy a személyes, megváltó és 
gyógyító Istennel, Krisztussal fogunk 
találkozni. 

3. Idejében döntsük el, hogy 
kézbe vagy nyelvre szeretnénk 
áldozni! 

4. Az áldoztató szavára: „Krisztus 
teste” („Krisztus teste és vére”) 
határozottan és hangosan feleljük: 
„Ámen”! 

5. Nyelvre való áldozáskor 
nyújtsuk ki kissé a nyelvünket, kézbe 
történı áldozáskor két egymásra 
helyezett kezünkbıl formáljunk 
„trónust” és tartsuk azt mellmagas-
ságban! 

6. Kézben való áldozáskor az 
áldoztató elıtt vegyük magunkhoz az 
Urat! 

7. Mindig a padtömb felé 
fordulva menjünk a helyünkre! 

Köszönjük a kedves testvérek 
együttmőködését: 

 a Ferences Testvérek 
 

 

„Jézus szeretete az Oltáriszentségben nem ismer határt. Tudja és várja, hogy 
mindig jöjjenek hozzá olyanok, még ha kevesen is, akik szeretettel és alázattal 
vágyakoznak utána. Ezért marad jelen mindvégig az Oltáriszentségben. Mily nagy 
Jézus öröme, amikor alázattal és szeretettel térdel elıtte valaki, hogy magához vegye 
Öt. A kevélyeknek nem tudja odaajándékozni magát. Az alázatos szívekbe azonban 
betér.” 

„Megváltói Szívének minden szeretetét odaajándékozza Jézus minden 
szentáldozáskor azoknak, akik ezt engedik és vágynak erre. Sok erıt, vigaszt és 
segítséget tartogat mindenki számára, aki Hozzá jön. Gondoljátok meg gyermekeim, 
mily nagy szükségetek van Jézusra! Nélküle nincs életetek. De hogy az Ö életének 
teljességébe befogadhasson benneteket, ahhoz alázattal és nyitott szívvel kell 
feltekintenetek rá.” 

A Szőzanya üzenetei az Oltáriszentségrıl Aloisia Lex látnokhoz



FELHÍVÁS! 
Szeptember 13-ára, szombatra ismét plébániai kirándulást 
szervezünk egyedülállók, családok, idısek és fiatalok részére egyaránt. 
A mostani alkalommal Piliscsabára megyünk, ahol találkozásunk 
helyszínéül kibéreltünk egy sportpályát. Az olimpia jegyében sportversenyek, 
vetélkedık, foci várja a mozgásra vágyókat, míg az idısebbek 
beszélgethetnek, ismerkedhetnek, gyönyörködhetnek az ifjúságban. 
Természetesen most sem marad el a bográcsos ebéd és a közös imádság. 

Vonattal utazunk, kérjük, hogy a jegyet Klotildligetig mindenki egyénileg 
vegye meg.  

Találkozás: reggel ½9-kor a Margit Híd Budai hídfınél, a vonat 
végállomásánál.  

Hazaérkezés: este 6 óra körül. 
 AAA   111555   ééévvvnnnééélll   iiidddıııssseeebbbbbb   iiifffjjjúúússsááágggiii   hhhiiittttttaaannnooosssaaaiiinnnkkkkkkaaalll   SSSooolllyyymmmááárrrrrróóólll   
PPPiiillliiissscccsssaaabbbááárrraaa   gggyyyaaallloooggg   mmmeeegggyyyüüünnnkkk... A táv kb. 9km. A gyalogtúrázókat 
Leopold atya  a Moszkva térre, az 56-os busz megállójához várja reggel 9-
re. Buszjegy, bérlet, pénz a hazautazáshoz szükséges! További információ 
az irodán, illetve a hitoktatóknál. 
A részvételi díj: 1000.- Ft/fı, mely tartalmazza a meleg ebédet, és a 
sportpálya bérleti díját. Jelentkezni a részvételi díjjal az irodán vagy a 

sekrestyében lehet LLLEEEGGGKKKÉÉÉSSSİİİBBBBBB   SSSZZZEEEPPPTTTEEEMMMBBBEEERRR   999---IIIGGG...   

EGYÜTT LENNI JÓ!!! 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, melynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két héten a perselyben 
összesen 25 750.- Ft győlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. 
Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 

 

 

Az imaapostolság szándékai szeptember hónapra 
Általános: Hogy a vallásszabadság jogát tiszteletben tartsa minden nép kormánya.  

Missziós: Hogy a fiatal egyházak igehirdetésének keresztény üzenete mélyre 
hatoljon az adott kultúrába. 



Templomunk programjai (2008. szeptember 7. – szeptember 21.): 

Szeptember 8., hétfı Szőz Mária születésének ünnepe, Kisboldogasszony. 
Szeptember 12., péntek Szőz Mária szent nevének ünnepe. 
Szeptember 13-án, szombaton plébániai kirándulást szervezünk Piliscsabára. 

Részletek az elızı oldalon! 
Szeptember 14., vasárnap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. 
Szeptember 15., hétfı a fájdalmas Szőzanya ünnepe. 
Szeptember 16., kedd Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk ünnepe. 
Szeptember 17., szerda Szent Ferenc atyánk stigmatizációja. 
Szeptember 20., szombat Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang 

Szent Pál és társaik vértanúk ünnepe. 
Szeptember 21-én vasárnap a 11-es szentmisén P. Tamás Alajos atyára emlékezik 

a Kapisztrán Kórus. 
Egyben szeretettel hívnak minden dalolni szeretı testvért közösségükbe. 
Jelentkezni lehet 21-én, a 11-es szentmise után vagy kedden esténként 7-tıl 9-ig 
a 2. emeleti hittanteremben. 

Azoknak a felnıtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben 
(keresztség, bérmálás, elsıáldozás), alapvetı hitoktatást indítunk szeptembertıl. 
Jelentkezés a plébánia irodájában történik. Kérjük a testvéreket, hogy ismerıseik 
között is ajánlják ezt a lehetıséget! 
 

 

A Plébánia téli mőködése 

Szeptember 1-tıl kezdıdıen téli miserendet, gyóntatási rendet és irodaszolgálatot 
tartunk. 

Szentmisék hétköznapokon reggel ½ 7, 8, este 6 és ½ 8 órakor lesznek, a szombati 
és vasárnapi idıpontok változatlanok.  

Gyóntatás hétköznapokon reggel ¼ 8-¼ 9, este ½ 6-¾ 8 között lesz, a szombati és 
vasárnapi idıpontok változatlanok.  

A plébániairoda hétfın de. ½ 9-11 között, keddtıl péntekig de. ½ 9-½ 12 között, 
du. ½ 5-6 óra között tart nyitva. 

Achilles atya szeptember 8-tól hétfıi napokon 4-1/2 6-ig fogadóórát tart. 
 

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete aláírást győjt a családi élet jogainak és 
méltóságának védelmében. A felhívást a faliújságon olvashatják a testvérek, 
aláíróívek a porta elıtti folyosón találhatók. 

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 


