„Én pedig kérni fogom az
Atyát, és más Vigasztalót
ad nektek, hogy veletek
legyen mindörökké.”
(Jn 14,16)
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Új diakónus a plébánián
2011. május 8-án, vasárnap szentelte
Dudás Zoltánt az Országúti Szent István
Plébánia állandó diakónusává Dr. Erdő
Péter bíboros érsek atya. Ezzel – Dr.
Gorove László és Nényei Gábor mellett
– harmadik állandó diakónus kezdi
működését plébániánkon.
Zoltán
1971-ben
Nagyváradon
született,
ahol
történelem-filológia
szakos gimnáziumba járt, majd egyéves
katonáskodás után, a Nagyváradi
Színháznál volt titkár. Közben civilként
a gyulafehérvári teológia kihelyezett
karának kurzusait látogatta.
Ezen tanulmányait Budapesten majd
Veszprémben folytatta, miközben be–
iratkozott a Bárczi Gusztáv Gyógype–
dagógiai Főiskolára is. Mind tanul–
mányai mellett, mind azok végeztével
szociális területen dolgozott, tevékeny–
kedett, leginkább a gyermekvédelem
területén, de az idősgondozás, a
kisebbségek kérdése, vagy a foglalkoz–

tatáspolitika sem áll távol tőle. A
hittanári
és
szociális
munkás
végzettségen túl, kánonjogi licenciátusi
fokozatot is szerezett.
Valamikor a rendszerváltást követő–
en, amikor már Erdélybe is becsor–
dogáltak a II. vatikáni zsinat tanításai, a
nagyváradi püspök, akivel jó kapcsolatot
ápol mind a mai napig, megkérdezte
tőle: „Kedves Zoltán fiam, nem akarnál
te pap lenni?” Akkor csak annyit
válaszolt: „Kedves atya, én szeretnék
mind a hét szentségben részesülni.” Erre
Tempfli püspök csak annyit válaszolt,
hogy: „Jó-jó, de azért a betegek
szentségével még ne siess.” – és rá két
hétre elvitte a Nemzetközi Diakónus–
találkozóra, ahol megismerkedhetett
mind a nemzetközi, mind a magyaror–
szági diakónusok színe-javával.
Ettől a pillanattól tudatosan is készül
arra, mind tanulmányaiban, mind
tevékenységében, munkáiban, hogy

egyszer a szolgáló, a tanítványok lábát
megmosó Krisztus követője lehessen.
Feleségével, Kingával – aki angol
nyelvű matematika- földrajz szakos
tanár – három gyermeket nevelnek:
Ágostont, Márkot és Fülöpöt, vala–
mennyien a plébánia lelkes ministránsai.
Szerető családja támogatása nélkül nem
tudná sem munkahelyén, sem a
plébánián adódó feladatait teljesíteni,
így az ő segítő hozzáállásuk elenged–
hetetlen egy diakónus mindennapi
életében.
Zoltán hitvallása, hogy „a diakónus
küldetése az elesettek és rászorulók
támogatása kell, hogy legyen. Az egyház
tanítása szerint a diakónus mindig a

közösség szélén, a peremvidéken teljesít
szolgálatot, hogy minél több embert
bekapcsolhasson a közösségi életbe, és
annak középpontja felé mutathasson,
ahol a papok a közösség középpontjában
ünneplik az eucharisztiát.”
A Plébániai Képviselő Testület
szeretettel fogadja tagjai közé, mint
„hivatalból állandó tagot”. Segítsük őt
imáinkkal, hogy közösségünk jó
szolgálattevőjévé váljon, hogy minél
több embert, rászorulót segítsen hozzá,
hogy közösségre leljenek!
Budapest, 2011. május 11-én,
Salkaházi Sára ünnepén

Pünkösdi kilenced
A továbbiakban egy kis segítséget szeretnénk nyújtani a pünkösdre való
felkészüléshez. Az igerész után tartsunk csendet, mely alatt szívünkkel és elménkkel
befogadhatjuk az igét. Az elmélkedést követően olvassuk el a rövid fohászt.
1. nap (június 3., péntek) Iz 44.3-5a

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az
Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű
adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres
ajándékoddal.
2. nap (június 4., szombat)

Ez 39.28-29

Jöjj Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és
cselekedetünket egyedül Istenre irányozzuk.
3. nap (június 5., vasárnap)

Jo 3.1-2

Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.
4. nap (június 6., hétfő)

Jn 7.37-39

Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest
megismerjük, és a jót válasszuk.
5. nap (június 7., kedd)

Jn 14.15-17.26.

Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ
kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.
6. nap (június 8., szerda)

Jn 16.7-13

Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk.
7. nap (június 9., csütörtök)

Lk 24.49

Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat
megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.
8. nap (június 10., péntek)

ApCsel 1.4-5

Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt
megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.
9. nap (június 11., szombat)

1Kor 13

Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
(Görögkatolikus liturgiából)

Nyári hittantábor:
Az általános iskolások hittantáborát június 27 - július 1-ig Perőcsényben
szervezzük meg, ahol a ferences nyaralóban lakhatunk, és sok lehetőségünk lesz
kirándulásra, strandolásra, kézműveskedésre és vidám játékra. A tábor költsége
gyerekenként kb. 15 000 Ft lesz, mely tartalmazza az utazás, szállás, étkezések
költségeit, a strandbelépőt és a foglalkozásokhoz szükséges anyagokat. A rászoruló
családok természetesen támogatást kérhetnek. Jelentkezés mihamarabb a
hittanok@gmail.com címen és a hitoktatóknál.
Szeretettel várunk minden plébániánkra járó gyermeket!

A jelentkezőknek bővebb tájékoztatás, megbeszélés lesz június 1-én,
szerdán este 6 órakor a II. emeleti hittanteremben.
Június 5-én, vasárnap a Kájoni János Ferences Házban (1025 Bp. Szilfa u. 4.)
lesz Vári-Bottka Ágnes énekművész Rezdülések című koncertsorozatának második,
Emlék… című koncertje. Zongorán közreműködik: Virág Emese.
A koncert ingyenes, adományokat köszönettel fogadnak.

Templomunk programjai (2011. május 29. – 2011. június 12.):
Június 4-én, szombaton este 19 órakor és június 5-én, vasárnap 11 órakor a
Kapisztrán Kórus és Zenekar teljesít szolgálatot templomunkban.
Műsor: W. A. Mozart: C-dúr Missa brevis (Kleine Orgelmesse KV. 259); J.
Haydn: Salus et Gloria,
Hangversenymester: Czettner Vera, Közreműködik:Kővári Eszter Sára, Salfay
Ágnes, Pivarcsi Gábor, Labant Árpád Bence;
valamint: Nagy László Adrián orgonaművész
vezényel: Lógó Tibor
Június 5., vasárnap Urunk Mennybemenetelének ünnepe, a 10-es szentmisén
tanévzáró Te Deum-ot tartunk.
Június 11-én, Pünkösd szombat estéjén az esti 7-es szentmise után hajnali 1 óráig
virrasztó imádság lesz a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
Június 12. Pünkösdvasárnap.
Június 13-án, Pünkösdhétfőn hétköznapi miserendet tartunk.
Május 30-tól szeptember 5-ig a hétköznapokon és szombaton a nyári miserend lép
érvénybe: reggel ½ 7, 8, és este 7 órakor lesznek a szentmisék.
A vasárnapi miserend nem változik: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6 és ½8.
A gyóntatás rendje hétköznap és szombaton reggel ½ 8 - ¼ 9-ig, este ½ 7 - ¾ 8ig. Vasárnap változatlan marad.
Az iroda nyitva tartása is változik: hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt ½ 9-től
½ 12-ig, kedden és csütörtökön délután ½ 6-7 óráig lesz nyitva.
Betegekhez, idősekhez továbbra is szívesen kimegyünk, áldoztatni, gyóntatni,
vagy a betegek szentségével megerősíteni. Kérjük, hogy beteg hozzátartozóiknak
ajánlják fel ezt a lehetőséget! Jelentkezést az irodában fogadunk.
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az Országút Társulat, újabb arculatát is
megmutatva, két pályázatot ír ki, hogy a magyar kultúrát ily módon is támogassa!
A részletekről a plakátokon, valamint a Társulat honlapján
(www.orszagut.comze.com) olvashatunk.

Az egyházi év ünnepei
Június 6., hétfő Szent Norbert és Szent Kolos ünnepe.
Június 8., szerda Prágai Szent Ágnes és Szent Medárd ünnepe.
Június 11., szombat Szent Barnabás Apostol ünnepe.
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

