„Jöjjetek, örvendezzünk
az Úrnak, ujjongjunk
szabadító Istenünknek.
Járuljunk eléje magasz–
talással, vigadjunk előtte
zsoltárokkal.”
(Zs 95,1-2)
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2012. január 22.

Pénzügyi beszámoló a 2011-es évről
Gazdasági életünk egyik részét
kitöltötte a templomi hangerősítő
rendszer felújítása. Tavasszal, május
hónapban a teljes hangerősítő rendszert
kitisztítottuk, kábelekkel, mikrofonokkal
újítottuk fel. Mindennek az összege: 370
e. Ft volt.
A másik, ennél lényegesen nagyobb
beruházás, a templomtető felújítása volt.
Még 2010. őszén derült ki, hogy
templomunk ázik. A szakértőkkel való
megnézés után derült ki, hogy
cserepeink sajnos, mint a szita eresztik
át a vizet, már nem tudják védeni
templomunkat. Csak zárójelben jegyzem
meg, hogy 2011. januárjában 2-3 cm
vastagságban állt a hó a boltíveken,
isteni csoda, hogy csak ennyi beázásunk
lett. A pontos vizsgálatok (statikus,
gombaszakértő, mérnök) után derült ki,
hogy kb. 30 millióba kerül a teljes
tetőzet cseréje. Mivel úgy ítéltük meg,
hogy az amúgy is nehéz gazdasági
helyzetben, templomba járó testvéreink–

től képtelenség ennyi pénzt össze–
gyűjteni, ezért a jó Isten irgalmában
bíztunk, ill. körbe néztünk, hogy milyen
pályázati lehetőségek vannak. Az egyik
lehetőség volt a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Wekerle
Sándor Alapkezelő Egyházi Támogatá–
sok Főosztálya, ahová pályázatot
nyújtottunk be és 10 millió Ft-ot
nyertünk. A másik a Ferences Rendtar–
tomány, mely nehéz helyzete ellenére is
fontosnak tartotta, hogy templomunk
tetőzete megújuljon 10,5 millió Ft-tal
támogatott minket. A harmadik lehető–
ség a II.ker. Önkormányzat volt, ahol a
beadott pályázatunkkal 3,67 millió Ft-ot
nyertünk. A hivatalos árajánlat 27
millióról szólt, de a szakértők, a
mérnökök kifizetése még kb. 3 millió Ftot jelentett, mely összeget végül is a
plébánia a testvérek sok-sok adomá–
nyával és az elnyert pályázati pénzek
segítségével tudta ez évben, illetve tudja
majd remélhetőleg 2012. januárjában

kifizetni. A plébániára háruló összegből
a meghirdetett templomi gyűjtésekből
1,07 millió Ft, a tetőfelújításra adott
adományokból ez év végéig 2,1 millió Ft
gyűlt össze. A még hiányzó összeget
részben a még meglévő tartalékaink
felhasználásával, részben a januárban
elkészült és a testvérek által megvá–
sárolható cserépjegyek árából reméljük

fedezni. Így sikerült ezt a nagyon nagy
vállalkozást elkezdenünk, és majd 2012.
január végére be is fejeznünk. Minden–
kinek hálásan köszönjük imádságait,
adományait.
/Lapzárta előtti megjegyzés: 2012.
január 1 – 16 között a testvérek 978 ezer
Ft-ért vásároltak cserépjegyet. Nagyon
köszönjük!/

A pénzügyi beszámolót táblázatban találhatják meg a testvérek:
Pénzügyi beszámoló – kiadás











Összes kiadás:
44.239500 Ft
víz, csatorna, gáz, villany,
alkalmazottak, rendházi dolgozók fizetése,
hitéleti és hitoktatási költségek,
templomi istentiszteleti költségek,
koncertek, jubileumi hangverseny, kiadványok
iroda, posta, telefon, Hírharang, új fogyóeszköz beszerzés, beruházások
nyári táborok, kirándulások támogatása,
karitász segélyek kifizetése,
országos gyűjtések és főegyházmegyei kötelezettségek befizetése, stb

Pénzügyi beszámoló – bevétel
 Áthozat 2010-ről:
4.476000 Ft
 Egyházközségi hozzájárulás, perselybevételek, stipendium és 26.077000 Ft
stólaadományok:
 Szent Antal persely, Lemondások (Szent Erzsébet) perselye:
2.220000 Ft
 Kötelező gyűjtés (ferences iskolák, Szentföld, Péter-fillér,
3.077000 Ft
Misszió, Karitász):
 Rendkívüli gyűjtés (ferences növendékek képzése,):
582000 Ft
 Önkormányzati és Egyházmegyei támogatás:
4.273500 Ft
Összesen:
40.096500 Ft
Pénzügyi beszámoló 2011. összegzés
 Áthozat 2010-ről:
 Összes bevétel:
 Összes kiadás:
 Maradvány 2011-ben:

4.476000 Ft
40.096500 Ft
44.239500 Ft
333000 Ft

Műszaki feladatok, tervek:
 2011-ben nagy beruházásunk volt a templom tető és a hangerősítő felújítása.

2012-re nem tervezünk semmi fajta beruházást, hogy a plébánia pénztárunk
egyenlege helyrezökkenhessen.
Mindent köszönünk, és főleg a testvérek nagylelkűségét, melyet 2011-ben
imádságban, odaadottságban és anyagiakban megmutatattak!
A beszámoló végén szeretném még megköszönni mindazoknak a munkáját, akik a
plébánián ebben az évben is segédkeztek:
A ferences atyáknak és testvéreknek, akik a pasztorációs munkákban: szentmise,
gyóntatás, temetés, hitoktatás, sekrestyési feladatok ellátásában segítettek.
Lelkipásztori kisegítőinknek, az áldoztatóknak, a hitoktatóknak, akik sokat
tettek a hit továbbadásában.
Azoknak a családoknak, akik a jegyesekkel foglalkoztak az elmúlt év során.
Irodai munkatársainknak, portásainknak, akik szeretettel és odafigyeléssel
fogadják a testvéreket.
A kántor uraknak, akik a liturgiánkat szebbé teszik, ill. a kórusokat szervezik.
Ministránsoknak és a kislánykórusnak a hétről hétre való készülést és szolgálatot
az oltár körül.
A virágozónknak, az oltárdíszítőinknek, hogy tisztává és széppé teszik az Áldozat
asztalát.
A konyhában dolgozóknak, takarítóknak a sok segítséget, háttérmunkát.
És mindazoknak, akik imájukkal, szegények szolgálatával, templomdíszítéssel,
takarítással, táborok megszervezésével egyéb más feladatokkal segítséget nyújtottak.
A Jó Isten fizesse meg mindezt Nekik, áldja meg egész életüket és családjaikat!
Az Országút Társulat szeretettel hív mindenkit Csáth Géza: Horváték című
drámájának bemutatójára február 14-ére, avagy későbbi előadásaira (február 18ára és 19-ére) este 7 órára az Országút Pinceszínházba (1024, Fekete Sas u. 5.). Az
előadás kb. 2 óra, egy szünettel. Az előadások természetesen ingyenesek.
Helyfoglalás (ami a terem korlátozott méretei miatt erősen ajánlott) a honlapon
keresztül lehetséges ('Legközelebbi előadásaink' alatt) vagy emailben a honlapon
kívánt adatok megadásával. Sajnos a honlapra lépve mindig a tárhelyszolgáltató
reklámja ugrik föl, - ez a reklám mellé való kattintással vagy bezárásával tűnik el
(ezért rövidesen honlapunk elköltözik, erről értesítést küldünk).
Új tagokat vár a Vox Clara kamarakórus!
Szeretettel hívunk-várunk minden énekelni kedvelő jelentkezőt kamarakórusunkba!
(Kottaolvasási készség nem feltétel!) Próbáinkat keddenként 18.30-tól 20.00-ig
tartjuk az udvaron a kisházban. Ajtónk Mindenki előtt nyitva áll, aki a miséken való
szolgálatban énekléssel szeretne részt venni!


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 110.000.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

Templomunk programjai (2012. január 22. – 2012. február 5.):
Január 28., szombat 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., csütörtök 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., péntek Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja, elsőpéntek, délelőtt
10 órakor is lesz szentmise. Balázsáldást ekkor és a vasárnapi misék végén adunk.
Február 5. elsővasárnap, a 10-es szentmise után lesz az elsőáldozásra készülőknek
és minden más gyermeknek a közös gyónási lehetőség. Délután 5-6 óráig
Szentségimádást tartunk.
Február 11-én, szombaton a Móricz Gimnáziumban a pasaréti plébániával közösen
farsangi bált rendezünk. Délután 4-től lesz a gyerekek jelmezbemutatója, kb. 7
órától kezdődik az ifjúsági és felnőtt farsang. Mindenkit várunk, a részletekről a
plakátokon lehet tájékozódni. Jegyek a portán és a sekrestyében kaphatók.
A Családok Jézusban Közösség imaestet szervez olyan pároknak, akik már hosszú
ideje vágynak gyermekáldásra.
Időpontok:
2012. február 6.
2012. április 2.
2012. június 11.
Az imaest minden esetben19.30-tól kb. 22 óráig tart.
Helyszín: Országúti Ferences Plébánia (1024 Budapest, Margit krt. 23.) 1. emeleti
kápolnája. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése érdekében előzetesen
jelentkezzetek a gyermekrevagyva@gmail.com címen.
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.
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

