
 
 

„A megtört nádszálat 

nem töri össze, 

a pislákoló mécsbelet 

nem oltja ki.” 

(Iz 42, 3) 
 

XII. évfolyam 3. szám Urunk megkeresztelkedése 2011. január 9. 

Beszámoló a 2010-es évről 

A plébánia elsősorban a hit továbbadá-
sának a területe, és ennek legelső liturgi-
kus helye a szentmise. Vasárnaponként 
2000 − 2200 fő hívő vesz részt a 10 
szentmisén, hétköznapokon kb. 100 hívő 
a négy szentmisénken. Ezért elsőször 
szeretnék köszönetet mondani a ferences 
atyáknak, akik prédikációjukkal segítet-
ték a testvérekben az Isten Igéjét idén is 
elültetni és elmélyíteni, és a sok-sok óra 
gyóntatás alkalmával lehetőséget adtak 
az irgalmas Jézussal való találkozásra. 

Hitünk továbbadásának fő területe a 
hitoktatás a legkisebbektől (Mini-
klub) a legidősebbekig (Nyugdíjasok). 
Plébániánkon ez nemcsak a tananyag le-
adásában, hanem a közösségbe szerve-
zésben is megmutatkozik. Itt szeretnénk 
elültetni gyermekekben és felnőttekben 
egyaránt azt, hogy a plébánia krisztusi 
közösség, ahol egymásért is felelősséget 
vállalunk, egymás felé krisztusi szeretet-
tel vagyunk. Szeretnénk, ha családjaink 
Krisztus szeretetközösségébe belekap-

csolódva otthon éreznék magukat plébá-
niánkon. Ezért az általános iskolás gyere-
keknél és sok felnőtt csoportban is általá-
ban ketten vezetik a hittanórát, hogy a kö-
zösség rajtuk keresztül megvalósulhasson 
a gyermekek és a felnőttek számára.  

Az elsőáldozásra készülő gyerme-
kek négy éve plébániánkon készülnek 
fel az első szentáldozásukra, és velük 
együtt havi egy összejövetellel készül-
nek erre szüleik is. Idén: 45 elsőáldozó 
gyermekünk volt.  

Plébániánkon Isten kegyelméből 
egyre több közösség tartja foglalkozá-
sait, összejöveteleit. A tavalyi 42 közös-
séghez képest idén 46 közösség van 
jelen. Ilyenek az ifjúsági csoportok, az 
ima-közösségek, a felnőtt hittanok, a 
Biblia-körök, a cserkészek, a színjátszó 
kör, a ministránsok és a kórusok. Minde-
zeket a csoportokat 23 világi hitoktató, 
és mellettük 6 ferences testvér vezeti. 
Ezeken az összejöveteleken 530 hitta-
nos vesz részt. Itt kell megemlítenem a 

 



felnőtt katekumenátust, azaz a kereszt-
ségre, bérmálásra, elsőáldozásra készülő 
felnőtteket, melynek létszáma évről évre 
nő. 2010-ben 15 olyan fiatal felnőtt je-
lentkezett, aki beavató szentségekben 
szeretne részesülni. Hála és köszönet ér-
tük az Úrnak és vezetőiknek. 2010. hús-
vétján 5 fő részesült a beavató szentsé-
gekben. A 2010-es év egyik nagy ese-
ménye volt, hogy dr. Erdő Péter bíboros 
úr meglátogatta plébániánkat. Ez a há-
romnapos látogatás számára, számunkra 
is nagy, mély lelki élmény volt. Igazi a-
tyai, testvéri szeretettel ajándékozott 
meg bennünket. Ennek során bérmálta 
meg plébániánk felnőttjeit, fiataljait, 
összesen 23 testvérünket. 

Évről évre Gorove László és felesé-
ge Kriszta, valamint 20 házaspár segítsé-
gével készítjük föl jegyeseinket a házas-
ság szentségére. Idén 25 jegyespárt ké-
szítettünk fel az igen jó hangulatú, mély 
lelki és tanításbeli előadásokon a házas-
ság szentségére. Ez a közös, 10 alkalom-
ból álló készület segítséget ad arra is, 
hogy sokan közülük komolyabban kez-
dik venni hitüket, sokuknak pedig az 
Egyházról alkotott elképzelése változik 
pozitívan. Közülük kerülnek ki az Ifjú 
Házasok hittancsoportjába járók, mely-
nek létszáma jelenleg 9 pár, Nényei Gá-
bor és felesége, Gabriella vezeti őket.  

Mivel plébániánkon sok a nagycsa-
ládos és az egyedülálló szegény nyugdí-
jas, Szent Erzsébet évében létrehoztuk a 
lemondások perselyét azzal a szándékkal, 
hogy személyes lemondásaink testet ölt-
hessenek és kézzelfogható segítséget je-
lentsenek a szegényeknek. Segítségével 
hónapról hónapra több mint 18 családot, 
nyugdíjast segítünk pénzadománnyal. 8 
család kapott az év során gyógyszertámo-
gatást, mintegy 100 ezres nagyságrendben. 

Minden hétfő és kedd délután karitász 
ügyeletet tartunk Mikácsy Katalin és 
Dudás Zoltán vezetésével. Karitász te-
vékenységünket próbáljuk kiterjeszteni a 
testi-lelki betegekre is, akiknek sokszor 
fizikai, sokszor lelki ápolás szükséges, hogy 
így Isten szeretetét megéreztethessük 
velük. Havi rendszerességgel 20 beteget 
látunk el szentségekkel. Minden év 
karácsonyán és húsvétján 60 család kap 
élelmiszer ajándékcsomagot.  

Liturgikus szolgálatainkban szeret-
nék köszönetet mondani mindkét kántor 
úrnak, Nagy László Adriánnak és Lógó 
Tibornak, illetve a két felnőtt énekkar-
nak, a Kapisztrán kórusnak és a Vox 
Clara kórusnak és vezetőjüknek, Lógó 
Tibornak és Bottkáné Júliának. Idén a 
Kapisztrán kórus (www.kapisztrankorus.eu) 
fennállásának 65 éves évfordulóját ün-
nepelte, ezzel kapcsolatban pár héten ke-
resztül kis kiállítást tekinthettünk meg a 
plébánia nagy társalgójában. Ifjúsági ze-
nekarunk, a Boanergész szintén jubilált. 
25 éve kezdett el gitározni templomunk-
ban minden vasárnap a fél 8-as szentmi-
sén. Tavasszal Székely János püspök 
atya volt jelen, hogy velünk együtt ünne-
pelje ezt az évfordulót. 

Köszönjük a 10-es szentmisén éneklő 
kislányok és Bosnyákovics Bea néni hűsé-
ges szolgálatát, akik liturgikus szerepvál-
lalásaikkal mélyebbé teszik ünnepeinket. 

Szintén a liturgikus szolgálathoz tar-
tozik az egyre népesedő ministráns kö-
zösség. A 40 fiú 3 csoportban 5 minis-
tráns segítővel készül hétről hétre a 
szentmisén való szolgálatra. Öröm, hogy 
vasárnaponként szinte mindegyik szent-
misén van most már ministránsunk. 

Áldott újesztendőt kívánunk! 
Fr Achilles 

folytatjuk... 



Kismamatorna labdával! Hétfőnként 18:00-19:00-ig. Helyszín: Bp., I. kerület 
Fekete Sas u. 5. Az első óra ingyenes. Továbbiakban 5000Ft/5 alkalmas bérlet. 
Első alkalommal megvásárolt bérletekre 10% kedvezmény (4500Ft/5 alkalom). 
Bérlet nélkül 1200Ft/alkalom. Érdeklődés, jelentkezés: kismamatorna@gmail.com, 
+36 20/828- 0749. 
 

 

Böjte Csaba testvér alapítványa várja a fogadott keresztszülőket 
 
A Böjte Csaba által fenntartott gyermekvédelmi intézetekben 
nevelkedő gyermekeket a fogadott keresztszülői kapcsolaton 
keresztül személyesen is támogathatják a segíteni szándékozók.  

A fogadott keresztszülők havi rendszerességgel hozzájárul-
nak azoknak a gyermeknek a nevelési költségeihez, akikről szü-
leik nem képesek gondoskodni. A fogadott keresztszülők lehet-
nek egyének, családok, munkahelyi csoportok, kis közösségek, 
felekezeti közösségek, iskolák... 

Lehet névtelenül támogatni egy-egy gyermeket, de aki szeretne, személyes kap-
csolatba is léphet fogadott keresztgyerekével, levelezhet vele, ajándékot küldhet szü-
letésnapjára, elviheti nyaralni. 

A fogadott keresztszülőség felvállalása önkéntes, ugyanakkor bizonyos felelős-
séggel is jár. Csaba testvér több mint 700 gyermeknek viseli gondját, ezért létszük-
séglet számára, hogy ezekre a befizetésekre számíthasson. Erre alapozva tud és mer 
újabb és újabb gyermekeket felvállalni. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány ezért azt 
kéri támogatóitól, hogy legalább egy évre szóljon vállalásuk. 

Jelentkezni a keresztszulo@devaigyerekek.hu e-mail címen, vagy az alapítvány 
telefonjain lehet. Bővebb információt itt találhat a programról: 
http://www.devaigyerekek.hu/news/news_58_keresztszuloi+programunk.html 

Magyar Kurír 
 

 

 



Templomunk programjai (2011. január 9. – 2011. január 23.): 

Január 9., vasárnap Urunk megkeresztelkedése, az esti ½ 8-as szentmise után 
áldjuk meg a családokat. 

Január 21., péntek egész napos szentségimádást tartunk a reggeli 8-as mise végétől 
az esti rózsafüzér kezdetéig, ½ 6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a 
Szentség őrzésére a templomban, a kisasztalkán található papíron! Szeretettel hí-
vunk és várunk mindenkit! Ebben a félévben a rózsafüzért és a szentségimádáso-
kat hazánkért, vezetőinkért ajánljuk fel, hogy Európa, és benne Magyaror-
szág visszataláljon keresztény gyökereihez.  

Január 22-én, szombaton 16 órától 20 óráig vidám, teaházzal egybekötött társas-
játék estet rendezünk a Fekete sas utcai pincehelyiségünkben (Fekete sas u. 7.) a 
Plébániai Ifjúsági Programok keretében. Várunk minden 25 és 40 év közötti 
felnőtt fiatalt! Részletek a plakátokon megtalálhatók! 

Január 14-15-ére kétnapos ifjúsági kirándulás szervezünk a Mátrába. Részletek a 
plakátokon, előzetes jelentkezés a hittanok@gmail.com címen.  

 

 

Az egyházi év ünnepei 

Január 18., hétfő Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe. 
Január 21., csütörtök Szent Ágnes szűz és vértanú ünnepe. 
Január 22., péntek Boldog Batthyány-Strattmann László ünnepe. 
Január 17-23-ig Ökumenikus imanyolcad a keresztények egységéért. Szeretettel 

várunk mindenkit! 
 

 

Plébániánkon februárban elkezdődik a jegyesoktatás. Kérjük a testvéreket, ha van-
nak rokonaik vagy ismerőseik, akik jövőre templomunkban szeretnének 
házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy január 31-ig jelentkezhetnek az 
irodában, vagy a plébánia weboldalán (www.orszagutiferencesek.hu). 

 

 

Február 5-én, szombaton farsangi bált rendezünk a Család Éve keretében a 
Móricz Gimnáziumban a pasaréti plébániával közösen. Délután 4-től lesz a 
gyerekek jelmezbemutatója, kb. 7 órától kezdődik az ifjúsági és felnőtt farsang. 
Mindenkit várunk, a részletekről a következő Hírharangban adunk tájékoztatást. 

 

 

Hírharang az interneten 
Újságunk elérhető az interneten is: www.orszagutiferencesek.hu. Reméljük, minél 
többen megbarátkoznak a jövőben ezzel a költségkímélőbb és környezetbarátabb 
megoldással. Kérjük, csak akkor vigyen magával nyomtatott példányt, ha az inter-
netes megjelenés nem elegendő. Véleményüket, észrevételeiket szívesen fogadjuk az 
orszagut@ofm.hu email címen! 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István első vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja (csak 

irodaidőben: H: 8:30-11, K-P: 8.30-11.30 és 17-18 óráig ): 315-0944. E-mail: orszagut@ofm.hu 
WEB: www.orszagutiferencesek.hu  


