
 
 
 
„İ, az Úr, a mi Istenünk, 

az egész földön 

İ ítélkezik.” 
 

(Zs 104) 
 

 

X. évfolyam 3. szám Szent Család vasárnapja 2008. december 28. 

Ferences Jubileum 2009 
„Boldogságos Ferenc, mikor látta, 

hogy az Úristen napról napra gyarapítja 
a testvérek számát, a maga és követıi, a 
jelenvalók és eljövendık számára kevés 
és egyszerő szóval életszabályt, azaz 
regulát szerzett... Utána valamennyi 
testvér társaságában Rómába indult, 
mivel az volt legfıbb vágya, hogy a 
szerzett regulát III. Ince pápa úrral is 
megerısíttesse.” Celanói Tamás, Szent 
Ferenc egyik életrajzírója, ezekkel a 
szavakkal kezdi beszámolóját a 1209-
ben történt eseményekrıl, amikor a Pápa 
Úr szóban jóváhagyta a ferences lelkiség 
szerinti életet. 2009-ben ennek 800. 
évfordulóját ünnepeli a Ferences Család 
(a ferences lelkiségben élı férfi és nıi 
szerzetesrendek, valamint a Ferences 
Világi Rend). A jubileumi esztendıre 
színes kiadványokkal és gazdag 
programsorozattal készülünk. Az ünnep 
egyben alakalom arra is, hogy a ferences 
lelkiség gazdagságát az azt kevésbé 
ismerık számára is felkínáljuk.  

Készülı kiadványaink egy része 
ismeretterjesztı, a lelki irodalom könyv-
tárát gazdagító, másik része tudományos 
munka. Már idén decemberben kikerült 
a nyomdából az a fényképes album, 
mely a Ferences Család összes magyar-
országi közösségét mutatja be olvasmá-
nyos és élvezetes formában. Ez az album 
egy nagyobb sorozat (Szent Ferenc Útja) 
elsı darabja, melyet terveink szerint egy 
lelkiségi és egy rendtörténeti kötet követ 
sok képpel, gazdag illusztrációval. A 
ferences lelkiségrıl, a ferences hivatás-
ról szintén ebben a hónapban kis 
ismeretterjesztı füzet jelent meg. 2008 
végén bárki kézbe veheti a Ferences 
Igeliturgikus Zsebnaptárt. 

A tudományos jellegő mővek között 
olyan tanulmánykötetek kerülnek kia-
dásra, melyek egy-egy ferences teoló-
giai, lelkiségi témát dolgoznak fel, vagy 
egy-egy tudományos konferencia anya-
gát tartalmazzák. 

 



A ferences templomokba járók színes 
plakátokkal és poszterekkel találkozhat-
nak majd, melyek Szent Ferenc életét, a 
ferences lelkiséget és életet mutatják be 
egyszerően, mindenki számára elérhetı-
en. A kiadványok között végül fontos 
megemlíteni, hogy a jubileum tiszteleté-
re 2009. február 24-én a Magyar Posta 
emlékbélyeget hoz forgalomba. 

A megemlékezések másik nagy 
vonulatát azok a programok, események 
jelentik, melyeket országos, vagy helyi 
szinten szervezünk meg. Templomaink-
ban és intézményeinkben lelkiségünk 
gazdagságát feltáró lelkigyakorlatokat és 
elıadássorozatotokat tartunk. Országos 
szinten majdnem minden hónapban lesz 
olyan esemény, melyre érdemes odafi-
gyelni. Január 3-án ünnepélyes 
szentmisével nyitjuk meg a jubileumot 
Budapesten a Ferenciek téri templo-
munkban. 

Február 2-án minden ferences 
közösségben megünnepeljük a meg-
szentelt élet napját. Ugyanebben a 
hónapban országos képzımővészeti, 
zenei és irodalmi pályázatot írunk ki, 
melynek témája Szent Ferenc. 

Márciusban 6-án mővészettörténe-
ti konferencia lesz a budapesti 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıis-
kolán, melynek témája a ferences Mária-
tisztelet és képzımővészet kapcsolata. 

Április 25-ére a Ferences Mária 
Misszionárius nıvérek szerveznek 
ferences lelkinapot Budapesten. 

Május 15-17-ig a Piliscsabai 
Egyházzenei Napok keretében ferences 
intézmények és plébániák kórusai 
lépnek föl. 

Augusztus 2-án a helyi közösségek, 
plébániák maguk szervezik meg a Por-
ciunkula búcsút. Augusztus 14-20-ig 

Jubileumi XV. Gyalogos Zarándok-
latunkat tartjuk Esztergomtól – 
Mátraverebély-Szentkútra, melynek 
végére (augusztus 19-20.) Ferences 
Nagytalálkozót szervezünk. Erre nagy 
szeretettel várjuk a régi zarándokokat, 
akik valamilyen okból nem tudnak most 
velünk gyalogolni, de mindenki mást is, 
aki szeretné a Nemzeti Kegyhelyen 
velünk ünnepelni a 800 éves jubileumot. 

Szeptember végén a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Fıiskolán 
Ferences Teológiai Konferenciát 
rendezünk. 

Október 9. és 13. között ferences 
közéleti kávéházat szervezünk a 
fıvárosban, majd a hónap közepén 
tartjuk a Jubileumi Ferences Rend-
történeti Konferenciát. Az ısz folyamán 
nagyszabású segélykoncertet szeretnénk 
megrendezni, melyen bemutatjuk a 
Ferences Család közösségeinek szociális 
vállalásait, s megpróbálunk számukra 
újabb forrásokat teremteni. 

A jubileumot 2010. január 2-án 
ünnepi szentmisével zárjuk le. Az itt 
felsorolt programok csupán csak 
töredéke a tejes jubileumi sorozatnak. A 
közös programok mellett a helyi 
intézmények és plébániák saját 
rendezvényekkel járulnak hozzá az 
ünnephez. 

A jubileumi év eseményeirıl és 
kiadványairól, azok pontos részleteirıl 
negyedévente szórólapot adunk ki, 
melyet eljuttatunk az ország templomai-
ba. Emellett a keresztény sajtón, külö-
nösen a katolikus honlapokon keresztül 
is hírt szeretnénk adni az ünnepi 
rendezvényekrıl. 
 

fr. Dobszay Benedek 
 



A Ferences Család (a ferences lelkiségben élı férfi és nıi szerzetesrendek, valamint 
a Ferences Világi Rend) 2009-ben 800 éves jubileumát ünnepli annak, hogy a pápa 
úr szóban jóváhagyta a ferences lelkiség szerinti életet. A nagy évfordulóra ünnepi 
programsorozattal és színes kiadványokkal készülünk. A jubileumi esztendı 
megnyitó eseménye 2009. január 3-án a Budapest Belvárosi Ferences 
Kolostorban és Templomban (Pesti Ferencesek) 15 órakor  kezdıdik. A hivatalos 
megnyitót Fr. Várnai Jakab OFM elıadása követi, melynek témája a Ferences 
Regula. 1630-kor ünnepi szentmisével folytatjuk programunkat, melyet közös agapé 
követ. Az eseményre minden érdeklıdıt szeretettel várunk. A jubileumi év további 
eseményeirıl szórólapokon, valamint az interneten (a nagy keresztény hírportálokon) 
keresztül folyamatosan hírt adunk. 

A Magyar Ferences Család 
 
A jubileumi évhez kapcsolódik egy ifjúsági program: 2009. augusztus 1-17 között 
Santiago de Compostela-ban (Spanyolország) rendezik meg a II. Európai Ferences 
Találkozót. A részletekrıl a faliújságon és a hitoktatódnál lehet tájékoztatást kapni. 
Jelentkezési határidı: december 31.  
 

 

MEGHÍVÓ 
Négy este a házasságról 
A Családok Jézusban Közösség következı elıadására, beszélgetésre és agapéra 
hívjuk a házaspárokat 2009. január 7-én az Országúti Ferences Plébánia (Margit krt. 
23.) második emeleti hittantermébe 20:30-ra. Az elıadások nem egymásra épülnek, 
így azokat is várjuk, akik már csak az utolsó alkalomra tudnak eljönni! 
Az elıadás témája:  

A család, ahonnan jöttünk: házasságkötés elıtt és után. Ünnepeink 
„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettı egy test 
lesz.” (Ter.2,24) „Ünnepeljétek az Urat, országok, mind, örüljetek és vigadjatok!” 
(Zsolt.98,4) Családok Jézusban Közösség 
 

Plébániánkon ismét elkezdıdik a házasság szentségére való felkészítés a jegyesek 
számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több házaspárral 
együtt tartják a jegyesoktatást. Errıl a hirdetıtáblán részletes tájékoztató 
olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerıseik, akik 2009-
ben templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy január 
31-ig jelentkezhetnek az irodában. 

 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia ál-
tal támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 
Az elmúlt két héten a perselyben összesen 64.195,- forint győlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 



Templomunk programjai (2008. december 28. – 2009. január 11.): 
December 28., Szent Család vasárnapja, Jézus, Mária és József ünnepe. 
Decemberben reggel 8 órakor minden nap szentmisét mutatunk be halottain-

kért . A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, és adják le a borítéko-
kat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének. 

December 31-én, szerdán este 6 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise. Ezen a 
napon az esti fél nyolcas szentmise elmarad! 

Január 1-jén, csütörtökön Szőz Mária Istenanyaságának ünnepe van, parancsolt 
ünnep, ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk. 

Január 4-én, vasárnap Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe. Az esti ½ 8-as misén 
lesz a családok megáldása, melyre mindenkit szeretettel várunk.  

Január 11-én, vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. 
 

Az iroda nyitva tartási rendje a faliújságon olvasható! 
A plébános atyának a fogadóórája legközelebb január 5-én lesz du. 4-6-ig. 
 

 

Megjelent! 
A Ferences Család 2009-ben 800. évfordulóját ünnepli annak, hogy a ferences 

lelkiség szerinti élet szóban pápai elismerést nyert.  Ebbıl az alkalomból a 
rendtartományunk ünnepi albumot adott ki, mely a hazánkban mőködı 16 
ferences közösséget mutatja be szóban és képekben. A „Ferences Család 
közösségei Magyarországon" c. kötet a portán 2500 forintért megvásárolható.  

 

Ferences kiadványaink között megjelent egy 2009-es Igeliturgikus naptár, egy 
ferences életünkrıl szóló DVD és egy ferencességrıl szóló kis füzetecske. 
Mindezek ingyen elvihetık a középsı kis asztalkáról és a porta elıtti ablakból. 
Az Igeliturgikus naptárban és a DVD-ben található egy-egy csekk, mellyel a 
testvérek szociális intézményeinket tudják támogatni. 

 

 

A Budai Egyházközségek tizedik alkalommal rendezik meg Farsangi Báljukat 
2009. február 21-én, 19.00-3.00 óráig, az ELTE új, lágymányosi épületében 
(1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/a). Az est fıvédnökei: Dr Erdı Péter bíboros, 
esztergom-budapesti érsek, és Tarlós István, a fıvárosi Fidesz-KDNP frakció-
szövetség elnöke. A bál díszvendégei felvidéki magyar fiatalok.  

Jegyek kaphatók: Szent Anna Plébániatemplom (Batthyány tér 7.); Városmajori 
Jézus Szíve Plébánia (Csaba u. 5.); Szent Imre Ciszterci Egyházközség (Himfy u. 
9.) Belépıjegy: 3000,- Ft és egy tálca sütemény. Részletes program a faliújságon 
olvashatók. 

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 (csak 
irodaidıben): 315-0944. E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagutiferencesek.hu 


