
 
 
 
 
„Az Úr kedvében járok, 

az élık földjén.” 

(Zsolt 116, 9) 
 

X. évfolyam 16. szám Évközi 24. vasárnap 2009. szeptember 13. 

XVI. Benedek pápa katekézise a papság évének jelentıségérıl 
 

A Szent Pál-év végén és a papság é-
vének kezdetén egymás mellé került 
Szent Pál és Vianney Szent János alakja. 
A páli év során a rendkívüli igehirdetıt 
szemléltük, aki missziós útjai során hir-
dette az Igét; idén pedig egy egyszerő 
emberre tekintünk, aki egész életét egy 
kis faluban töltötte. Az egyik vidékrıl 
vidékre járt, a másik mindig ugyanazon 
a plébánián fogadta a hívek ezreit – 
mondta tanítása elején Benedek pápa. 
„Különbözıségük ellenére van valami 
alapvetı azonosság bennük: a saját szol-
gálatukkal való teljes azonosulás és 
Krisztussal való közösségük.” Ahogy 
Szent Pál mondja: 'Krisztussal keresztre 
vagyok feszítve, élek ugyan, de nem én, 
hanem Krisztus él bennem' (Gal 2,20). 
'Ha hitünk lenne, Istent látnánk rejtve a 
papban, mint fényt az üveg mögött' – így 
az arsi plébános. 

A papság évének célja – mondta 
Benedek pápa –, hogy segítsük a 
papokat a lelki tökéletesedés útján, amin 

szolgálatuk hatékonysága múlik, s hogy 
újból felfedezzék a kegyelem rendkívüli 
és nélkülözhetetlen adomány-voltát. 

Kétségtelenül megváltoztak a törté-
nelmi, társadalmi körülmények, ezért a 
kérdés ma így hangzik: hogyan tudják 
követni a papok az arsi plébánost a glo-
balizált világban? – folytatta katekézisét 
a Szentatya. A mai világban, amelynek 
egyre kevesebb érzéke van a szent iránt, 
fennáll annak a veszélye, hogy elvész a 
papság katolikus értelmezése. A papság 
teológiai és lelkipásztori értelmének 
megközelítésében két, sokszor egymás-
nak ellentmondó értelmezés uralkodik: 
az egyik a társadalmi szerepvállalás, a 
szolgálat felıl vizsgálja a papságot; a 
szentségi-ontológiai megközelítés pedig 
a pap szolgálatának a lényegét az Isten-
tıl rábízott küldetésében látja, az igehir-
detés szolgálatában. 

A két megközelítés nem áll ellentét-
ben egymással – hangsúlyozta Benedek 
pápa –, hanem ahogy a II. Vatikáni 

 



Zsinat tanítja: „A papok – mivel a ma-
guk mértéke szerint az apostolok hivata-
lában részesednek – Istentıl kegyelmet 
kapnak arra, hogy az evangélium hirde-
tésében fáradozva Krisztus Jézus szolgái 
legyenek a nemzetek között, hogy a 
nemzetek áldozata a Szentlélektıl meg-
szentelt kedves ajándékká legyen. Isten 
népét ugyanis az evangélium apostoli 
hirdetése hívja és győjti egybe, így 
mindazok, akik ehhez a néphez tartoz-
nak, mivel a Szentlélek megszenteli 
ıket, önmagukat adják oda 'élı, szent, 
Istennek tetszı áldozatul' (Róm 12,1). A 
papok szolgálata által a hívık lelki áldo-
zata egyesül Krisztusnak, az egyetlen 
közvetítınek áldozatával, melyet a pa-
pok keze az egész Egyház nevében vér-
ontás nélkül és szentségi módon a szent-
misében fölajánl egészen addig, amíg az 
Úr el nem jön” (Presbyterorum ordinis, 2). 

Jézus Isten országáról beszél, ám 
üzenete nem puszta „beszéd”, hozzátar-
toznak tettei, csodái is –emelte ki XVI. 
Benedek. Az igehirdetés üzenete való-
jában Krisztus személye. A keresztény 
igehirdetés nem egyszerő szavakat 

használ, hanem magát az Igét. Isten Igé-
jének hiteles szolgálata megkívánja a 
paptól, hogy a páli tanítás szerinti ön-
megtagadásra törekedjék: 'Élek ugyan, 
de nem én, hanem Krisztus él bennem'. 
Vagyis a pap Keresztelı János tanúság-
tétele nyomán az „Ige hangja”. Ez az ön-
kiüresítés részvétel Krisztus áldozatá-
ban, ez teszi hitelessé az igehirdetést. 

'Milyen félelmetes is papnak lenni! 
Milyen siralomra méltó a pap, amikor a 
misét közönséges dologként mutatja be! 
Milyen szerencsétlen egy pap bensı 
lelki élet nélkül!' – idézte beszéde végén 
Vianney Szent Jánost a pápa. „Bárcsak 
arra vezetné a papokat ez az év, hogy 
azonosuljanak a keresztre feszített és fel-
támadt Krisztussal, és követnék Keresz-
telı Szent János példáját, aki tudott 
kisebbedni, hogy Krisztus növekedjék!” 
– hangzott a Szentatya buzdítása. 

„Imáitokba ajánlom újmisés papjaito-
kat, hogy legyenek hőségesek az evan-
gélium hirdetésében és Isten népe életé-
nek megszentelésében. Apostoli áldá-
somat adom rátok és papjaitokra.” 

 

 

Hívjuk a kedves testvéreket, hogy új lendülettel folytassuk a péntekenkénti 
böjtölést a ferences testvérekért és a plébánia közösségéért. 

A részletes felhívás a képviselıtestület hirdetıtábláján olvasható. 
 

 

A lemondások perselye továbbra is várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia 
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.  
Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 92.520.- Forint győlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 
 

 

Vendéglátók jelentkezését várjuk az október 18-i „Jobb velünk a világ!” jóté-
konysági koncertre vidéki egyházközségekbıl érkezı vendégek részére. A részletek 
a hirdetıtáblákon, vagy a www.jobbvelunkavilag.hu oldalon olvashatók. Jelmondat:  

„Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen” 
Jelentkezni a sekrestyében vagy az irodában lehet szeptember végéig. 



Tomka Ferenc atya gondolatai teendıinkrıl a papság évében 

Akkor segítünk legjobban papjainknak, ha értékeljük a kegyelmeket, amelyeket 
közvetítenek: 
• ha élünk a szentségek kegyelmeivel, 
• ha gyakrabban veszünk részt pl. a hétköznapi szentmiséken is, 
• ha kérjük a kegyelmek közvetítését a szentgyónásban, lelkivezetés által, 
• ha személyes szeretettel is biztatjuk, támogatjuk ıket; nem azt várjuk el, hogy 

hibátlanok legyenek (hiszen ık is emberek és hibáznak), hanem segítünk nekik 
mindenben újat kezdeni; azzal is, hogy magunk is folyton újat kezdünk… 

• egyszóval, ha elfogadjuk és tiszteljük bennük azokat a kegyelmeket, amelyeket 
ık Isten népének, a papi népnek szolgálatára, azaz a mi szolgálatunkra, kaptak. 

És mindezzel együtt, és ezek gyümölcseként: azzal segítjük papjainkat, ha megéljük 
saját küldetésünket, királyi papságunkat, saját keresztény szolgálatainkat: és 
közremőködünk abban, sıt, ha kell, életünket adjuk azért, hogy a szolgálati papság 
összefogó-egységesítı karizmája által, megvalósuljon közöttünk a szeretet-közösség:  
• az az egység, amelyben Jézus megjelenhet, 
• amely által a világ megismerheti az Istent, 
• amely által megvalósul az az új Evangelizáció, amelyrıl Egyházunk ma álmodik, 

amely által az Egyháztól eltávolodott emberiség újra megtalálhatja ebben az 
életre kelt közösségi egyházban Jézust. 

Imádságunk a hivatásokért is akkor lesz hatékony, akkor születhetnek hivatások kö-
rülöttünk, ha az imént vázolt módon élünk. Mert ily módon gyermekeink, fiataljaink, 
vagy felnıttjeink felismerhetik mi a papság igazi és fenséges helye és küldetése a 
papi népben, Isten országában. Ilyen szellemben éljünk tehát, és imádkozzunk is (és 
ajánljuk fel életünket, áldozatainkat) a papság évében: a papokért, a hivatásokért és 
önmagunkért. 
 

 

Felnıtteknek szóló (45 éves kortól) közösséget indítunk Wildner Dénes vezetésé-
vel a plébánián: "Tanítás és élet az evangélium szellemében” mottóval. Célunk, 
hogy az összejövetelen megoszthatók legyenek egymás között keresztény életünk 
sarkalatos építı kérdései, és azokat imádságos lélekkel tudjuk feldolgozni és életünk-
ké tenni, az evangélium és az Egyház tanításának szellemében. 

Idıpont: kéthetente minden páratlan hét keddjén, 18.35-tıl 20.30-ig, a 2. emeleti 
hittanteremben. Elsı találkozás: szeptember 22. 
 

 

HUMOR: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Informatikus vicc: 
Feleség elküldi informatikus férjét vásárolni: 
- Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor hozz tízet! 
Hazajön az informatikus tíz margarinnal: 
- Volt tojás! 



Templomunk programjai (2009. szeptember 13. – 2009. szeptember 27.): 
Szeptember 14., hétfı a szent kereszt felmagasztalásának ünnepe. 
Szeptember 15., kedd a fájdalmas Szőzanya ünnepe. 
Szeptember 17., csütörtök Szent Ferenc atyánk stigmatizációjának ünnepe. 
Szeptember 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!  

Szeptember 19., szombat Szabolcs atya névnapja, imádkozzunk érte. 
Szeptember 20-án, vasárnap 16:30 órakor templomunkban 

Ünnepi Hangverseny lesz a 800 éves ferences rendalapítás 
és a 200 éves Haydn jubileum alkalmából. 

A Kapisztrán Kórus és zenekar, valamint testvérkórusaik: a Szt. István Kórus Bp-
Rákosfalva és a Solymári Corvinus Vegyeskar elıadásában J. Haydn: F-dúr 
Missa Brevis (Jugendmesse); Mozart: Exsultate, Jubilate; J. Haydn: Salus et 
Gloria mővek szólalnak meg. Közremőködnek: Kıvári Eszter Sára, Sepsy 
Katalin, Nagy László Adrián; vezényel: Lógó Tibor 

Szeptember 21., hétfı, Szent Máté apostol és evangélista ünnepe, Máté testvér 
névnapja. Imádkozzunk érte! 

Szept. 22-én, kedden ünnepli Benjamin atya 80 éves születésnapját. Imádkozzunk érte! 
Szeptember 23., szerda Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldozópap ünnepe. 
Szeptember 24., csütörtök Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. 
Szeptember 27. Szentírás vasárnapja. 
 

 

A Plébánia mőködése szeptembertıl májusig: 
Szentmisék hétköznapokon és szombaton reggel ½ 7, 8, este 6 és ½ 8 órakor 

lesznek, vasárnap (változatlanul) ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6 és ½8 órakor. 
Gyóntatás hétköznapokon és szombaton reggel ¼ 8-¼ 9, este ½ 6-¾ 8 között lesz, 

vasárnap (változatlanul) ¼8-1, és este ½6-8 között lesz. 
A plébániairoda hétfın de. ½ 9-11 között, keddtıl péntekig de. ½ 9-½ 12 között, 

du. 5-6 óra között tart nyitva. 
Achilles atya szeptember 14-tıl hétfıi napokon 4-1/2 6-ig fogadóórát tart. 
 

 

A hittanórák, és a közösségek találkozói a szeptember 14-ei héten kezdıdnek, 
az idıpontok a hirdetıtáblán megtalálhatók. 

 

 

Alapvetı hitoktatást indítunk szeptembertıl a plébánián azoknak a felnıtteknek, 
akik még nem részesültek a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, elsıáldo-
zás). Azokat is várjuk, akik hiányokat éreznek hitükben. Jelentkezés a plébánia 
irodájában. Kérjük a testvéreket, hogy ismerıseiknek is ajánlják ezt a lehetıséget! 

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 


