
 

„Áldott legyen 

az Ő fölséges neve 

örökre, 

teljék be fölségével 

az egész világ! 

Ámen! Ámen!” 

(Zs 72,19) 
 

XIII. évfolyam 3. szám Vízkereszt 2012. január 8. 

Beszámoló a 2011-es évről 

 Ahogy az már szokásba jött, az év 
első két Hírharangjában szeretnénk 
leírva is a testvérek tudomására hozni az 
év végi hálaadó szentmisén elhangzott 
szilveszteri beszámolónkat. Az aláb–
biakban ennek első részét olvashatják a 
testvérek:  

A plébánia elsősorban a hit 
továbbadásának a területe, és ennek 
legelső liturgikus helye a szentmise, 
ezért elsősorban szeretnék köszönetet 
mondani a ferences atyáknak, akik 
prédikációjukkal segítették a testvé–
rekben az Isten Igéjét idén is elültetni és 
elmélyíteni. Vasárnaponként 2000−2200 
fő vesz részt a 10 szentmisén, 
hétköznapokon mintegy 100 testvér a 
négy szentmisénken.  

Másik fő szentség kiszolgáltatási 
területünk a bűnbánat szentsége, a 
szentgyónás. Mindennap a reggeli és az 
esti szentmisék előtt és alatt van 
gyóntatás, valamint vasárnap délelőtt 
folyamatosan, délután pedig fél 6-tól 

este ¾ 8 óráig. Itt is köszönöm a 
ferences testvérek áldozatos szolgálatát. 

Hitünk fontos továbbadási területe a 
hitoktatás a legkisebbektől (Mini-
klub, vagy más néven a Baba-mama 
klub) a legidősebbekig (Nyugdíjasok). 
Plébániánkon ez nemcsak a tananyag 
leadásában, hanem a közösségbe 
szervezésben is megmutatkozik. Itt 
szeretnénk elültetni gyermekekben és 
felnőttekben egyaránt azt, hogy a 
plébánia krisztusi közösség, ahol 
egymásért is felelősséget vállalunk, 
egymás felé krisztusi szeretettel 
vagyunk. Szeretnénk, ha családjaink 
Krisztus szeretetközösségébe belekap–
csolódva otthon éreznék magukat 
plébániánkon. Ezért az általános iskolás 
gyerekeknél és sok felnőtt csoportban is 
általában ketten vezetik a hittanórát, 
hogy a közösség rajtuk keresztül 
megvalósulhasson a gyermekek és a 
felnőttek számára. Idén újdonság és 
öröm volt számunkra, hogy a Bolyai 

 



utcai óvodában 50 szülő kérte, hogy 
gyermeke számára legyen hitoktatás, 
sikerült megoldanunk ezt a nem könnyű 
feladatot 3 hitoktatóval 4 csoportban. 

Az elsőáldozásra készülő gyermekek 
öt éve plébániánkon készülnek fel az 
első szentáldozásukra az egyházi 
előírásoknak megfelelően, és velük 
együtt havi egy összejövetellel készül–
nek erre szüleik is. Idén: 56 elsőáldozó 
gyermekünk volt, ide számítva a két 
Filiát is a Kapisztrán Szent János és a 
Krisztus Király templomokat is 

Plébániánkon Isten kegyelméből 
egyre több 46 közösség tartja 
foglalkozásait, összejöveteleit. Ilyenek 
az ifjúsági csoportok, az imaközösségek, 
a felnőtt hittanok, a Biblia-körök, a 
cserkészek, a színjátszó kör, a 
ministránsok és a kórusok. Mindezeket a 
csoportokat 16 világi hitoktató, és 
mellettük még 8 ferences testvér vezeti. 
Ezeken az összejöveteleken kb. 530 
hittanos vesz részt.  Itt kell megem–
lítenem a felnőtt katekumenátust, azaz 
a keresztségre, bérmálásra, elsőáldozásra 
készülő felnőtteket, melynek létszáma 
évről évre nő. 2011-ben 18 olyan fiatal 
felnőtt jelentkezett, aki beavató 
szentségekben szeretne részesülni, hála 
és köszönet értük az Úrnak és 
vezetőiknek. 2011. húsvétján 6 fő 
részesült a beavató szentségekben. 

Évről évre Gorove László diakónus 
és felesége Kriszta, valamint 20 
házaspár segítségével készítjük föl 
jegyeseinket a házasság szentségére. 
Idén 42 jegyespárt készítettünk fel az 
igen jó hangulatú, mély lelki és 
tanításbeli előadásokon a házasság 
szentségére. Ez a közös, 10 alkalomból 
álló készület segítséget ad arra is, hogy 
sokan közülük komolyabban kezdik 

venni hitüket, sokuknak pedig az 
Egyházról alkotott elképzelése változik 
pozitívan. Közülük kerülnek ki az Ifjú 
Házasok hittancsoportjába járók, 
melynek létszáma jelenleg 12 pár, 
Nényei Gábor diakónus és felesége, 
Gabriella vezeti őket.  

Mivel plébániánkon sok a 
nagycsaládos és az egyedülálló szegény 
nyugdíjas, létrehoztuk Szent Erzsébet 
évében a lemondások perselyét, melynek 
segítségével hónapról hónapra több mint 
18 családot, nyugdíjast segítünk 
pénzadománnyal. 8 család kapott az 
év során gyógyszertámogatást, mint–
egy 100 ezres nagyságrendben. Minden 
hétfő és szerda délután karitász ügyeletet 
tartunk Mikácsy Katalin és Dudás 
Zoltán vezetésével. Karitász tevé–
kenységünket próbáljuk kiterjeszteni a 
testi-lelki betegekre is, akiknek sokszor 
fizikai, sokszor lelki ápolás szükséges, 
hogy így Isten szeretetét megéreztet–
hessük velük. Havi rendszerességgel 14 
beteget látunk el szentségekkel. 
Minden év karácsonyán és húsvétján 60 
család kap élelmiszer ajándékcso–
magot.  

Liturgikus szolgálatainkban szeret–
nék köszönetet mondani mindkét kántor 
úrnak, Nagy László Adriánnak és 
Lógó Tibornak, illetve a két felnőtt 
énekkarnak, a Kapisztrán kórusnak és 
a Vox Clara kórusnak és vezetőjüknek, 
Lógó Tibornak és Bottkáné Júliának. 
Ifjúsági zenekarunk, a Boanergész 26 
éve kezdett el gitározni templomunkban 
minden vasárnap a fél 8-as szentmisén.  

Ide szeretném még sorolni a 10-es 
szentmisén éneklő kislányokat Bea 
néni vezetésével, akik liturgikus 
szerepvállalásaikkal mélyebbé teszik 
ünnepeinket. 



Szintén a liturgikus szolgálathoz 
tartozik az egyre népesedő ministráns 
közösség. 3 csoportban kicsik, 
középnagyok és nagyok 3 ministráns 
segítővel készülnek hétről hétre a 
szentmisén való szolgálatra. Öröm, hogy 
vasárnaponként szinte mindegyik 
szentmisén van most már ministránsunk, 
számuk 34 fő. 

Idén nyáron a tavalyihoz hasonlóan 
gyerekeknek, ifjúsági csoportoknak, 
cserkészeknek, felnőtteknek és énekkar–
jainknak rendeztünk nyári táborokat. 

Végül két örömteli pillanat aranyozta 
be a 2011-es évet: Imre atyának a 70 
éves, rubin miséjét ünnepeltük mind a 

ferences nagy közösségben, mind a 
hívek körében. Külön öröm volt, hogy a 
vasárnapi szentmisén Majnek Antal 
ferences püspök atya vezette a liturgiát, 
és az, hogy sok testvér töltötte meg ezen 
ünnepen templomunkat. 

A másik hasonló örömteli alkalom 
volt, május 8-án, Dudás Zoltán diakó–
nussá szentelése. Ezzel plébániánkon 3 
diakónus szolgál. Zoltán kifejezetten az 
Apostolok Cselekedeteiben leírt diakó–
nusi szolgálatot, vagyis a szegények 
szolgálatát vállalta, hogy ebben a nehéz 
feladatban minél több szegény emberrel 
megéreztesse Isten szeretetét. 

 
 

 

Budai Ferences Bál 
Február 11-én, szombaton, 16:00 órától 2:00 óráig kerül megrendezésre a Budai 
Ferences Bál. A helyszín a Móricz Zsigmond Gimnázium. 16:00 órától lesz 
gyerekfarsang, melyre a szülőktől egy tálca süteményt kérnek a szervezők. A 
nagybál ideje alatt lesz élő zene, táncház, teaház, „játékterem”, valamint borkóstoló 
is. Jegyek januártól kaphatók a Margit körúti és a Pasaréti Ferences Plébánia 
portáján illetve a helyszínen 500 forintos felárral. 
Bővebb információ a pasaret.ofm.hu oldalon olvasható. 
 

 

Fiúkat toboroz az Országút Társulat! 
Társulatunk amatőr és keresztény színtársulat. Kereszténységünk az alapjainkat 
jelenti, amatőrségünk pedig szabadságot (szemben pl. mái szabadossággal, eredeti-
eskedéssel), s nem dilettantizmust. E színjátszás egyben közösséget is feltételez, s 
ezen épült 14 esztendőnk minden lehetősége, hogy lovagok, pribékek, cselédek, 
cárok, delnők, haramiák, cimborák, góbék lehessünk. Várunk, hívunk és intünk 
mindenkit, akiben a színjáték ilyen fényekben vonz, hogy csatlakozzon hozzánk, 
akár lépett már ilyes deszkákra korábban, akár nem. Honlapunk alapján bátrak és 
rémültebbek is képet kaphatnak rólunk, s csaphatnak a tenyerünkbe vagy foghatják 
menekülőre a dolgot – tetszés szerint. A csapni vágyók sokat ne késlekedjenek! 

Honlapunk: http://orszagut.comze.com 
Jelentkezés: orszagut.tarsulat@gmail.com 

 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 
összesen 22.400.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére 
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 



Templomunk programjai (2012. január 8. – 2012. január 22.): 
Január 8-án Vízkereszt, az esti ½ 8-as szentmise után áldjuk meg a családokat. 
Január 15-22-ig lesz az ökumenikus imanyolcad a keresztények egységéért. Ennek 

részeként január 16-án, hétfőn este ½ 6-kor templomunkban lesz ökumenikus 
Istentisztelet, Illés Dávid református esperes igehirdetésével.  
Szeretettel várunk mindenkit! 

Január 20-án, pénteken egész napos szentségimádást tartunk a reggeli ½ 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 hívunk és várunk mindenkit! 

Január 20-án, pénteken este, és 21-én szombaton reggel az atyák lelkigyakorlata 
miatt nincs gyóntatás. 

 

 

Plébániánkon februárban elkezdődik a házasság szentségére való felkészítés a 
jegyesek számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több 
házaspárral együtt tartják a jegyesoktatást. Erről a hirdetőtáblán részletes 
tájékoztató olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerőseik, 
akik jövőre templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy 
január 15-ig jelentkezhetnek az irodában, vagy a plébánia weboldalán: 
www.orszagutiferencesek.hu. 
 

 

Cserépjegy-vásár a tető felújítására! 

Amint korábban hírt adtunk róla, a beázott templomtető felújításának teljes 
költsége még nem áll rendelkezésre. Remek alkalom a felújítás támogatására az 
igényes kivitelezésű és személyre kiállított cserépjegyek vásárlása (1000, 2000, 
5000 10.000 és 20.000 Ft-os névértékben), melyre január 8-án vasárnap a 
szentmisék végén a templomajtóban és a porta folyosón lesz alkalmuk a kedves 
híveknek. A cserépjegyek január 15-én vasárnap a templomban, valamint 
hétközben az irodában is megvásárolhatók! 
 

 

A Kapisztrán Kórus új énekeseket toboroz! 

A kottaolvasás nem feltétel! Ha jó hangod van, csatlakozz hozzánk! 
Jelentkezni lehet január 17-től keddenként este 7 órától a 2. emeleti 
hittanteremben. Téged is várunk!        www.kapisztrankorus.eu 
 
 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1000 példányban. Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja 315-0944.  
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu  

Templomunk évközi működési rendje: 
Miserend: H-Szo: ½8 és este 6; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8. 
Gyóntatás: H-Szo: ½8 - ¼9, este ½6 -  ½7 és 7-8. Vas.: d.e. ½8 - 1, este ½6 - 8. 
Iroda: H: d.e. ½9 - 11, K-P: ½9 - ½12, és du. 5 - 6. 


