
 

 

„Én vagyok a Te Urad, 

Istened, 

aki kihoztalak Téged 

Egyiptom földjéről.” 

(Zs 81,11) 
 

XIII. évfolyam 6. szám Évközi 7. vasárnap 2012. február 19. 

Imádságra szóló felhívás  
Imaévet hirdet az Országúti Ferences Plébánia 

Miért hirdetünk imaévet? 
A Gonoszlélek, a hazugság és megosz-

tás lelke jár körül a világban. Magyaror-
szágot, a magyar nemzetet különösen is 
támadja. Gyülekeznek a hazugság erői, 
békétlenséget, bizalmatlanságot, megha-
sonlást és vádaskodást hoznak a békes-
ség és bizalom helyett. Sötét fellegként 
jönnek, s mégis, minden igyekezetük 
ellenére, elég olykor egy frissítő szellő, 
máris kibukkan az ég kékje.  

A mi reménységünk nem a gonosz 
erejének lankadásában van, hanem a 
Krisztus győzelmébe vetett hitünkből 
fakad. Ahol akár csak egy mustármagnyi 
hit is van, ott minden lehetséges! Mind-
ez már régi tapasztalat. Ehhez történel-
münk már számos tanulsággal szolgált, 
okulásul a jelennek is. 

A Szentatya meghirdette a Hit Évét 
A sötétség fejedelme szüntelenül pro-

vokál. Ugyanakkor nem véletlen, hogy 
XVI. Benedek pápa, a II. Vatikáni Zsinat 

50 éves évfordulója okán, éppen erre az 
évre hirdette meg a Hit Évét, a 2012. ok-
tóber 11. és 2013. november 24. közötti 
időre. Ezt komolyan kell vennünk! 

Már most, a lelki készülődés idősza-
kában, kapcsolódjunk be az ünnepi év 
szándékába! Fogjuk fel, és váltsuk is 
tettekre e kegyelmi időszaknak a hit 
fegyvereivel végrehajtandó cselekedeteit, 
melyről Szent Pál az Efezusi levél 6. 
fejezetében szól részletesen:  

„Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy 
megállhassatok az ördög cselvetéseivel 
szemben! Mert nem a vér és test ellen kell 
küzdenünk, hanem a fejedelemségek, a 
hatalmasságok ellen, a sötét világának 
kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég 
magasságaiban levő szellemei ellen. Ve-
gyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy 
ellenállhassatok a gonosz napon, s meg-
állhassatok, mert mindent megtettetek. 
Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat 
övezzétek fel igazsággal, s öltsétek ma-

 



gatokra a megigazulás páncélját. Lába-
tok saruja legyen a béke evangéliumának 
hirdetésére való készség. Mindezekhez 
vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjá-
tok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyé-
tek fel az üdvösség sisakját, és a Lélek 
kardját, vagyis az Isten igéjét. Mindenkor 
esedezzetek a Lélekben, minden imádság-
ban és könyörgésben, s őbenne virrassza-
tok, teljes állhatatossággal könyörögve 
az összes szentért...” (Ef. 6,15-18) 

Szent Pál apostol ma különösen is 
hozzánk szól! Arra hív, buzdít, hogy ne 
lankadjunk, hanem vegyük fel mindnyá-
jan a hitből fakadó imádság által Isten 
fegyverzetét, hogy a gonosz ne szórhas-
sa szét „állásainkat”, hanem valóban élő 
Egy-házzá legyünk! 

Az imádság ereje életünkben 
Amikor Kalkuttai Teréz Anya nővérei 

panaszkodni kezdtek, hogy a sok imádság 
mellett kevés idő marad a betegek gondo-
zására, ezt felelte: „Mától megkétszerez-
zük a szentségimádás idejét, hogy több 
időnk legyen a szegényekre!” Így is lett. 
Megsokszorozódtak a hivatások, öröm-
telibbé vált a munka, mert megszűnt a 
panaszkodás, és jóval inkább az Isten 
erejében telt a szolgálatuk.  

Az imádság ereje titok. A világ nem 
értékeli. 1948-ban egy ferences pap által 
meghirdetett imahadjárat vette kezdetét 
Ausztriában. Mintegy egymillió osztrák 
imádkozott naponta egy tized rózsafüzért. 
Hét évre rá a szovjet hadsereg kivonult a 
megszállt országrészből. Az imádság kü-
lönös ereje számos esetben megmutatko-
zott a történelmi eseményekben. Az 
1456-os nándorfehérvári és az 1571-es 
lepantói győzelmet a túlerőben levő tö-
rök hadak felett, a pápa által meghirde-
tett imádság előzte meg.  

Ugyanígy hívjuk most is plébániai kö-
zösségünk minden tagját, hogy vegyünk 
részt a nemzetünkért számos formában 
már tartó imádságokban. Ezekben egy-
szerre szeretnénk szolgálni a nemzet lel-
ki megerősödését és védelmét, elöljáró-
ink oltalmát, és a plébániai és a ferences 
közösségi élet megújulását.  

Felhívás a közös imára:  
Mindezek szellemében összefogásra 

és imádságra hívunk Benneteket, a plé-
bánia híveit! Szent István, Szent László, 
Szent Margit és minden szentünk öröksé-
ge kötelez. Imádkozzunk nemzetünkért, 
hazánkért, és tágabb környezetünkért is! 
A sok sebtől vérző Európáért, megtéré-
sért, élő, hitvalló, reményteli keresztény 
közösségekért. Imádkoznunk kell azért, 
hogy hívek testvéri közösséggé váljanak, 
hogy az imádság és lelki küzdelem ne 
őrlődjön fel fölösleges békétlenségben 
és bizalmatlanságban, hanem teljék be 
Isten erejével, szavával és tetteivel.  

Az imában való közös részvétel:  
A közös imádságban több módon is 

részt lehet venni. A családban való közös 
imádkozás fontosságát különösen is kie-
meljük, kérjük és javasoljuk: 
1. Közös imádság naponta a családokban 

(szentírásolvasás, rózsafüzér). 
2. Hetente, hétköznap, részvétel egy-egy 

szentmisén, szentségimádáson. 
3. Heti egy böjti nap kenyéren és vízen, 

lehetőleg média-mentesen, a plébánia 
által már korábban is meghirdetett 
böjti szándék részeként. 

4. Részvétel a plébánia havonkénti 
rózsafüzér-zarándoklatán, minden 
hónap első keddjén (részletesen lásd 
a faliújságon és a Hírharangban) 

Több lehetőséget is kínálunk, hogy 
mindenki megtalálhassa helyét a közös 
imádságunkban. 



Kérjük ezért, bármelyik részvételi mód 
is kerül kiválasztásra, az alábbi két imád-
ság annak záró imádsága legyen, annak 
tudatában, hogy a hívek ilyenkor egy kö-
zösen mondott, közös plébániai imádság-
ba kapcsolódnak bele: 

„Kérünk Téged Úr Jézus, áraszd hí-
veidre, nemzetünkre és szomszédaink-
ra, vezetőkre és mindannyiunkra, a 
békesség lelkét és megtartó kegyelme-
id, különösen a támadások idején. Tá-
voztasd el a gonoszság erőit, és add a 
Te erőd, hogy elvégezhessük Tőled ka-
pott feladataink, mellyel a ránk bízot-
taknak és népednek tartozunk. Mennyei 
Édesanyánk, kérünk közbenjárásodat, 
hogy megszűnjék a megosztó erők ha-
talma nemzetünk fölött, és az imádság 

által is, néped egy családdá legyen 
Szent Fiad szeretett Egyházában, a 
szentek közösségében. Amen.” 

Vagy egy másik, XIII. Leó pápa által 
adott imádság:  

„Szent Mihály arkangyal! Védelmezz 
minket a küzdelemben! A sátán gonosz 
kísértései ellen Te légy oltalmunk! 
Esedezve kérjük, parancsoljon neki az 
Isten! Te pedig, mennyei seregek vezé-
re, a sátánt és a többi gonosz szellemet, 
kik a lelkek vesztére körüljárnak a vi-
lágban, Isten erejével taszítsd vissza a 
kárhozat helyére. Amen.” 

 
P. Horváth Achilles OFM plébános  
és az Országúti Ferences Plébánia 

Képviselőtestülete 

 

 

Pázmány Péter imádsága az ország elöljáróiért 

Irgalmas Isten, uraknak Ura,  
királyok Királya! 

Te apostolod által megparancsoltad, 
Hogy a fejedelmekért és tisztviselőkért 
alázatosan könyörögjünk neked,  
hogy az ő gondviselésük alatt 
csendes és békességes állapotban 

élhessünk. 
Tekints hát kegyelmesen a te népedre, 
S adj oly fejedelmeket, bírákat, 

vezéreket nekünk, 
kik a tetőled vett birodalommal  

szent neved tisztességére, 
az Anyaszentegyház épülésére,  

az ország javára éljenek, 
ne önmaguk kevélységére,  

vagy fösvénységére. 
Tőled vagyon, Uram, a hatalom és a 

birodalom,  

a te szolgáid és helytartóid a fejedelmek. 
Adj ezért okosságot, értelmet, 

bölcsességet 
a te képedbeli embereknek, 
hogy minden igazságban 

személyválogatás  
és ajándékkívánás nélkül, 
isteni félelemmel parancsoljanak. 
Legyenek igazságszeretők,  

igaz törvénytevők, 
árvák és özvegyek oltalmai, 

nyomorodottak segítségei, 
kik se ajándékot ne szeressenek, 
se személyt ne válogassanak,  
se a maguk hasznát ne keressék, 
hanem a rájuk bízott községnek csendes-

ségét szomjúhozzák mindenkor, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

 

 

Segítsen spórolni! Olvassa újságunkat az interneten: www.orszagutiferencesek.hu 



Templomunk programjai (2012. február 19. – 2012. március 4.): 
Február 21., kedd Domiáni Szent Péter püspök és egyháztanító ünnepe. 
Február 22., Hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete. Az ünnepi szentmise este 6-

kor kezdődik. Kérjük a testvéreket, hogy a nagyböjti időszakot éljék át 
cselekedeteikkel is: imádsággal, böjttel, alamizsnálkodással és bűnbánattal. Lelki 
elmélyülésünket is megalapozza, ha a nagyböjtöt szentgyónással kezdjük! 
Ezen a napon szigorú böjtöt tartunk! 18-60 éves korig háromszor szabad 
étkezni és egyszer jóllakni, 14 éves kortól halálunkig a hústól kell tartózkodni.  
A nagyböjt folyamán minden pénteken 5-kor keresztutat járunk.  

Február 24., péntek Szent Mátyás apostol ünnepe. 
Február 26-án , vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára, nálunk 

ferenceseknél a ferences iskolák javára. Kérjük a testvéreket, lehetőségeikhez 
mérten támogassák iskoláinkat. 

Március 2., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.  
Március 4., első vasárnap, a 10-es szentmisén lesz az elsőáldozásra készülő 

gyerekek számára a kiválasztás szertartása, a szentmise után pedig nekik és 
minden más gyereknek közös gyónási lehetőség. Kérjük a szülőket, hogy segítsék 
gyermekeiket a közös gyónási alkalomhoz.  
Ezen a napon elsővasárnapi szentségimádás lesz este 5-6-ig. Mindenkit 
szeretettel várunk. 

 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia 
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 

Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 23.800,- Forint gyűlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 
 

 

Farsang búcsúztató humor: 
Nyelvtanórán a tanár magyarázza a tagadást: 
- A magyarban a kétszeresen negatív állítás negatív. Az angolban viszont a kétszere-

sen negatív állítás pozitív. Nincs azonban olyan nyelv, ahol a kétszeresen pozitív 
állítás negatív lenne.  

Mire hátulról egy hang: - Aha, persze. 

 

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. 


