
 
 

 

„Jöjjetek utánam, és én 

emberek halászává 

teszlek titeket!” 

(Mt 4, 19) 
 

XII. évfolyam 4. szám Évközi 3. vasárnap 2011. január 23. 

 Beszámoló a 2010-es évről  

II. rész 

Gazdasági életünk nagy részét kitöltöt-
te 2009-ben a Feketesas utcai pincehely-
iség felújítása, melynek költsége több 
mint 8 millió Ft volt, jórészét, 5 millió 
Ft-ot a II. Kerületi Önkormányzat bizto-
sította. Így a pincehelyiség, mely eddig 
csak két közösségünknek tudott otthont 
adni, most már a plébánia többi cso-
portjának is teret ad, nem beszélve na-
gyobb rendezvényeink ottani megrende-
zéséről. Ifjúsági játékbarlang, koszo-
rúkészítés, táncház, lelkinap, stb.  

2010-ben a II. emeleten, mivel kö-
zösségeink egyre bővültek, két kisszo-
bának az átalakításával egy új hittan-
termet és egy melegítő konyhát építet-
tük meg. A 4 milliós beruházást az ön-
kormányzat 3 milliós segítségével tud-
tuk megvalósítani.  

 
*** 

Pénzügyi beszámoló 
 
Kiadásaink egy része minden más 

intézményt is érintő fenntartási költség: 
víz, csatorna, gáz, villany, alkalmazottak 
fizetése, kiadványok, iroda, posta, tele-
fon, Hírharang, új fogyóeszköz beszer-
zés, beruházások, Másik része a hitéleti 
és hitoktatási költségek, templomi isten-
tiszteleti költségek, koncertek, jubileumi 
hangverseny, nyári táborok, kirándulá-
sok támogatása,  karitász segélyek kifi-
zetése, országos gyűjtések és főegyház-
megyei kötelezettségek befizetése, stb. 
Összes kiadásunk: 51.600.000Ft volt. 

 
Bevételeink legnagyobb hányadát a 

kedves testvérek által befizetett egyház-
községi hozzájárulás adta. Egyházközsé-
gi hozzájárulásra, perselybevételekre, 
stipendium és stólaadományokra 

 



29.211.000 Ft-ot kaptunk. A Szent An-
tal persely, és a Lemondások perselye 
2.541.000 Ft volt. Kötelező gyűjtéseink 
(ferences iskolák, Szentföld, Péter-fillér, 
Misszió, Karitász) összege: 3.422.000 
Ft. Rendkívüli gyűjtéseink (Haiti föld-
rengés, ferences növendékek képzése, 
tavaszi árvíz, vörösiszap) összege: 
5.033.000 Ft. Önkormányzati és Egy-
házmegyei támogatásként kaptunk 
3.851.000 Ft-ot. Összes bevételünk: 
44.058.000 Ft. 

 
Áthozat 2009-ről: 7.652.000 Ft
Összes bevétel: 44.058.000 Ft
Összes kiadás:     -51.600.000 Ft 
Maradvány 2010-ben 110.000 Ft

 
Itt mindenképpen meg kell jegyez-

nünk, hogy a Szent Antal és a Szent Er-
zsébet (lemondások), vagyis a szegé-
nyeink perselye idén 600.000 Ft-tal volt 
kevesebb, mint 2009-ben, és ezzel a fent 
leírt rendszeres támogatások váltak, vál-
nak veszélyeztetetté. Ezért kérjük a test-
vérek anyagi támogatását nehézségben élő, 
közelünkben lévő embertársaink iránt. 

A perselybevétel és az egyházi hoz-
zájárulás idén 1 millió Ft-tal volt keve-
sebb. Emellett megnövekedtek a közüze-
mi díjak és az év során egy-egy rendkí-
vüli kiadás is sokat elvitt.  

Mindenképpen megjegyzésre szorul, 
hogy idén az 5 kötelező gyűjtés mellett 
még 4 rendkívüli gyűjtés is volt. Mind a 
9 gyűjtésnél látszik, hogy a testvérek 
nagylelkűsége minden eddigi mértéket 
felülmúlt, hiszen több mint 3 millióval, 
ill. a rendkívüli gyűjtéseknél több mint 5 
millióval támogatták a nehézségben lé-
vőket. Isten fizessen meg mindenkinek a 
segítségét! Ugyanakkor ezek a bevételek 
nyilvánvalóan hiányoznak nálunk, ennek 
köszönhetően kevesebb pénzből tudunk 
gazdálkodni. 

 
Műszaki feladatok, tervek 
 
2011-re tervezzük a templomtető 

részleges felújítását és a boltív kifesté-
sét, ami előreláthatólag 21 Millió Ft-ba 
fog kerülni. Sajnos a tető a szentélynél 
beázott, legkésőbb tavasszal el kell kez-
denünk a felújítást, nem halaszthatjuk, 
hogy ne romoljon tovább az állapot. 
Mindenképpen próbálunk pályázat útján, 
önkormányzati segítséggel lépni, de egy-
re többször fogjuk hirdetni is, hogy 
gyűjtünk a templomtető felújítására, kér-
jük, hogy ne vegyék rossz néven. Az 
idei évben ehhez kérjük a testvérek 
segítségét!  
 

Áldott újesztendőt kívánunk! 
 

Fr Achilles
 

 

 

A Ferences Rend örömhírei: 

Nikodémus testvér, aki hosszú éveken keresztül a Margit körúti ferences 
templomban szolgált, 2011. januárjától visszajött a rendbe, és a Tartományfőnök 
atya a gyöngyösi ferences templom szolgálatába helyezte. Mindenkinek 
köszönjük az érte végzett böjtöt és imádságot, és kérjük, továbbra se felejt-
kezzenek el rólunk a testvérek! 



Dr. Orosz Lóránt tartományfőnök-helyettes testvér január végétől a pasaréti 
rendházból a Margit körúti rendházba került. A Sapientia Főiskola vezetése 
mellett a rendház és a plébánia szolgálatába került. 

 

 

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

 

 

Január 29-én 19 órától a Táncház lesz Fekete sas utcai pincehelyiségben. Mindenkit 
szeretettel várunk!    

 

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! 
 

 

Megjelent Páldeák I. József: Tűnődés a hiúságok hiábavalóságáról 
című könyve. A szerző felsóhajt: „Ha meg tudnám értetni a hernyókkal, hogy 
a bábállapot után gyönyörű pillangóként fognak a virágok közt röpködni, 
akkor mindent hitetlent meg tudnék győzni arról, hogy van örökélet.” 
„De mivel nincs nehezebb dolog, mint egy hernyóval megértetni, hogy 
pillangó lesz belőle, azon tűnődöm, hogy ezek szerint a hernyók sem 
intelligensebbek azoknál az embereknél, akik nem hisznek a feltámadásban?” 
 

A könyv kapható – megfelelő adomány ellenében – a plébánia portáján és 
a sekrestyében. 
 

 

Aranyszájú Szent János püspök szentbeszéde Szent Pálról (részlet)  

Nem volt még senki, akiben úgy megmutatkozott volna, mint Pál apostol 
személyében, hogy mi is az ember, milyen nemes a mi természetünk, és mekkora 
erények hordozójává is lehet. Mindennap nagylelkűbb lett, mindennap új erőre 
kapott. Új kockázatokkal szembenézve újult kedvvel vállalta azokat. Erre célzott, 
amikor kijelentette: Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami 
előttem van (Fil 3, 13). Amikor pedig a halálát közeledni látta, arra biztatta övéit, 
hogy vegyenek részt az ő nagy örömében: Örüljetek hát ti is, örüljetek velem! (Fil 2, 
18.) Amikor veszedelmek leselkednek rá, bántalmazásokat kell elviselnie, és 
mindenféle megaláztatás éri, megint csak ujjong, és így ír a korintusiakhoz: Kedvem 
telik a gyengeségben, gyalázatban, üldöztetésben (2 Kor 12, 10). Mindezeket a 
megigazulás eszközeinek tartotta, rámutatva, hogy ebből meríti a legnagyobb 
hasznot. 

 



Templomunk programjai (2011. január 23. – 2011. február 6.): 

Január 28., péntek Aquinói Szt. Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja, az 
este ½ 7-½ 8-ig tartó szentségimádás alatt és utána a szentmisében Európa 
vezetőiért és az elnökségért imádkozunk. 

Február 2., szerda Urunk bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelő Boldogasszony. 
½ 6-kor zsolozsma, az esti 6-os ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel kezdődik. 
Urunk, Jézus Krisztus bemutatása egyben odaszentelése is az Atyának. Ezért lett 
ez a nap az Istennek szentelt szerzetesi hivatások, a szerzetes közösségek ünnepe, 
így a mi ferences közösségünké is. Ezen az esti szentmisén a testvérek imája 
kíséretében a ferencesek és más meghívott szerzetestestvéreink megújítják 
szerzetesi fogadalmaikat. Mindenkit szeretettel várunk a közös ünneplésre! 
Kérjük a testvéreket, hozzanak magukkal gyertyát. 

Február 3., csütörtök Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Balázsáldást 
ekkor és a vasárnapi misék végén adunk. 

Február 4. elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. 
Február 6. elsővasárnap, délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk. 
 

 

Az egyházi év ünnepei: 

Január 24., hétfő Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító, 
Január 25-én, kedden Szent Pál apostol megtérése, 
Január 26., szerda Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök ünnepe, 
Január 31. hétfő Bosco Szent János áldozópap ünnepe. 
Február 5., szombat Szent Ágota szűz és vértanú emléknapja.  
 

 

A Család Éve keretében február 5-én a Móricz Gimnáziumban a pasaréti plébániával 
közösen farsangi bált rendezünk. A program: 16.00: jelmezbál gyerekeknek, 
17.00-tól: ifjúsági és felnőtt farsang, zárás hajnal 2 órakor. Mindenkit szeretettel 
várunk, a részletekről a plakátokon lehet tájékozódni! Jegyek a portán és a 
sekrestyében kaphatók elővételben: gyerekeknek 6-14 éves korig: 1000 Ft, 
felnőtteknek: 1500 Ft, család jegy: 3500 Ft. A helyszínen a jegyek 500 forintos 
felárral vásárolhatók meg. 

 

 

Ebben a félévben a rózsafüzért és a szentségimádásokat hazánkért, vezetőinkért 
ajánljuk fel, hogy Európa, és benne Magyarország visszataláljon keresztény 
gyökereihez.  

 

 

Kérjük a kedves testvéreket, hogy támogassák adományaikkal a Karitász 
munkáját a Lemondások perselyén keresztül! 

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  


