
 

„Ez a nap legyen 

számotokra emléknap,  

és üljétek meg úgy,  

mint az Úr ünnepét. 

Nemzedékről nemzedék-

re tegyétek meg ünnep-

napnak mindörökké!” 

(Kiv 12,14) 

 

XIV. évfolyam 8. szám Virágvasárnap 2013. március 24. 

Habemus Papam! 

Kedves Testvérek! 
Mint azt már mindannyian tudjuk, 

2013. március 13-án, délután 7 órakor a 
bíborosi konklávé által Isten Szentlelke 
megválasztotta az új pápát, aki a Ferenc 
nevet választotta. Erről a következőkben 
szólt az újságírók előtt: „Egyesek nem 
tudták, hogy Róma Püspöke miért Fe-
rencnek akarta nevezni magát. Egyesek 
Xavéri Ferencre, mások Szalézi Ferenc-
re, de olyanok is voltak, akik Assisi Fe-
rencre gondoltak. Elmondom a történe-
tét. A választáskor a szomszédom volt 
Sao Paolo nyugalmazott érseke, aki a 
Klérus Kongregáció nyugalmazott pre-
fektusa is volt, Claudio Hummes: jó ba-
rátom, nagyon jó barátom! Mikor a hely-
zet számomra kezdett veszélyessé válni, 
bátorított. És amikor a szavazatok száma 
elérte a kétharmadot, és kitört a szokásos 
taps, mert megtörtént a pápaválasztás, 
átölelt, megcsókolt és azt mondta: „Ne 
feledkezz meg a szegényekről!" És ez a 

szó szöget ütött a fejembe: a szegények, 
a szegények! Majd hirtelen a szegények-
kel kapcsolatban eszembe jutott Assisi 
Ferenc. Azután miközben folyt a szava-
zatszámlálás, a háborúkra gondoltam. És 
Ferenc a béke embere. Így született meg 
a szívemben a név: Assisi Ferenc. Szá-
momra ő a szegénység embere, a béke 
embere, a teremtést szerető és őrző em-
ber; mostanában ugye nekünk sem egé-
szen jó a kapcsolatunk a teremtett világ-
gal? Ő az az ember, aki adja nekünk ezt 
a békés lelkületet, a szegény ember... Ó 
mennyire szeretnék egy szegény, a 
szegényekért élő Egyházat!” 

Személy szerint, mély meghatódást 
éltem át az új Pápa megjelenésekor, akin 
látni lehetett, hogy határozott, komoly, 
ugyanakkor nagyon emberi, hiszen „Jó 
estét” és „viszontlátást” kívánt a több 
tízezres tömegnek, és a humort is bele 
merte vinni ebbe az ünnepélyes, meg-
ható pillanatba: „Tudjátok, hogy a 

 



Konklávé feladat az volt, hogy püspököt 
adjon Rómának. Úgy tűnik, hogy Bíbo-
ros Testvéreim ezért elmentek szinte a 
világ végére....” De embersége megnyil-
vánult az újságírókkal való beszélgetés 
végén is: „És szívből adom rátok áldá-
somat. De tekintettel arra, hogy közüle-
tek sokan nem tartoznak a katolikus 
Egyházhoz, mások nem hívők, ezt a 
szívből jövő áldást csendesen adom. 
Mindegyiktekre, tiszteletben tartva ki-
nek-kinek lelkiismeretét, de tudva, hogy 
valamennyien Isten gyermekei vagytok. 
Isten áldjon meg Benneteket!” 

Ugyancsak nagyon örömteli volt lát-
nom és hallanom, ahogy szívéből szól 
hozzánk, imát kér tőlünk, egy lesz közü-
lünk és adja aztán Isten szent áldását az 
emberiségre, mireánk. Név-választása 
pedig nekem, ferencesnek különösen is 
sokat mond, hiszen Assisi Szent Ferenc 
szegénysége, békéje az, ami miatt Őt 
választotta, ami miatt én is, és minden 
ferences is Ferencet választja, követi. De 
az, hogy maga szegényen, egyszerűen a 
nép között élt, és így is akar tovább élni, 
példa számomra, és már útmutatás és ta-
nítás számunkra, hogy milyen egyház-
ban kell élnünk, és milyen Egyházat 
akar az Úristen általa és általunk. Mutat-
ja, hogy a szegények, a kicsinyek felé 
kell hogy orientálódjon az Anyaszent-
egyház minden vezetője és minden egy-
szerű híve. Ezek után álljon itt az a be-
széde, melyet Ő maga mondott március 
15-én a bíborosoknak:  
„Kedves Bíboros Testvéreim! 

A Konklávé napjai nem csak a Bíborosi 
Kollégium számára voltak jelentőségtel-
jesek, hanem minden hívő számára is. 
Ezekben a napokban megérezhettük az 
egyetemes Egyház szeretetét és szolida-
ritását, de olyanok figyelmességét is, 

akik nem egyek velünk a hitben, de tisz-
telettel és csodálattal tekintenek az 
Egyházra és a Szentszékre. A keresztény 
nép buzgó, közös imája szállt az ég felé 
a Föld minden sarkából az új pápáért, és 
nagyon megindító volt számomra az első 
találkozás a Szent Péter téren összegyűlt 
emberekkel. 

Az imádkozó és örvendező nép képét 
őrizve a szívemben szeretném kifejezni 
őszinte köszönetemet a püspököknek, 
papoknak, szerzeteseknek, fiataloknak, 
családoknak, öregeknek megható és 
megindító lelki közelségükért. 

Kötelességemnek érzem, hogy 
őszinte és mélységes hálámat fejezzem 
ki mindannyió¬toknak, főtisztelendő, 
kedves Bíboros Testvéreimnek szorgos 
együttműködéstekért, amelyet a Szék-
üresedés idején az Egyház vezetéséhez 
nyújtottatok. 

Különös szeretettel gondolok azokra 
a főtisztelendő Bíboros Urakra, akik 
életkoruk vagy betegségük miatt szenve-
déseik és imádságaik felajánlásával 
biztosították részvételüket és szeretetü-
ket az Egyház iránt. Szeretném közölni 
veletek, hogy Mejia bíboros tegnap előtt 
szívinfarktust kapott, a XI. Pius kórház-
ba került. Állapota stabil, és köszöntését 
küldte nekünk. 

Nem mulaszthatom el, hogy köszöne-
tet mondjak mindazoknak, akik a legkü-
lönbözőbb beosztásokban részt vettek a 
Konklávé előkészítésében és segítették 
zavartalan lefolyását. 

Nagy szeretettel és mélységes hálával 
fordulok főtisztelendő elődöm, XVI 
Benedek felé, aki pápaságának éveiben 
szelídségével, alázatával, hitével, 
irányításával, jóságával, tanításával 
gazdagította és erősítette az Egyház 
életét. Gazdag lelki öröksége ez 



mindannyiunknak! A teljes odaadással 
megélt péteri szolgálat őbenne alázattal 
és bölcsességgel valósult meg, közben a 
tekintete állandóan Krisztusra, az Eucha-
risztiában élő és jelenlévő feltámadott 
Krisztusra figyelt. Buzgó imáink, eleven 
emlékezetünk, s maradandó és szeretet-
teljes hálánk kíséri őt.  
Kedves Bíboros testvéreim! 

E találkozásunk folytatni akarja azt az 
intenzív egyházi közösséget, amelyet az 
elmúlt napokban tapasztaltunk. Mélysé-
ges felelősségérzettől és Krisztus és az 
Egyház iránti nagy szeretettől áthatva 
imádkoztunk együtt, osztottuk meg 
egymással gondolatainkat, tapasztalata-
inkat és érzéseinket. Ebben a szívélyes 
légkörben jobban megismertük egymást 
és még inkább megnyíltunk egymás 
előtt, és ez jó, mert testvérek vagyunk. 

Valaki azt mondta nekem: „a bíboro-
sok a Szentatya papjai". Ez a közösség, 
ez a barátság, ez a közelség mindenki-
nek javára van. És ez a kölcsönös megis-
merés nyitottság megkönnyítette a tanu-
lékonyságot a Szentlélek tevékenysége 
iránt. Ő, a Vigasztaló a hit minden meg-
nyilvánulásának és kezdeményezésének 
a főszereplője. Különös: ő juttatja ezt 
eszembe. A Vigasztaló hoz létre minden 
különbséget az egyházak között, s úgy 
tűnik, hogy Bábel apostola. Másrészt 
azonban Ő hozza létre ezen különböző-
ségek egységét nem az „egyenlőségben" 
hanem a harmóniában. Emlékszem, 
hogy az egyik egyházatya így határozta 
a meg a Szentlelket: Ipse harmonia est, 
'Ő a harmónia'. A Vigasztaló, aki külön-
böző karizmákat ajándékoz mindegyi-
künknek, egyesít bennünket az Egyház 
közösségében, amely imádja az Atyát, a 
Fiút és Őt, a Szentlelket. Épp a Bíborosi 
Kollégiumot egyesítő, hiteles kollegiális 

szeretetből kiindulva fejezem ki, hogy 
megújított szeretettel akarom szolgálni 
az evangéliumot azáltal, hogy segítem 
az Egyházat, hogy Krisztusban és Krisz-
tussal együtt az Úrnak egy termékenyebb 
szőleje legyen. A Hit Éve is sürgessen 
mindannyiunkat, Pásztorokat és híveket 
egyaránt, hogy törekedjünk hűségesen 
megfelelni örök küldetésünknek: elvinni 
Jézus Krisztust az emberhez, és elvezet-
ni az embert a Jézus Krisztussal, az Út-
tal, Igazsággal és Élettel való találkozás-
ra. Amint XVI. Benedek pápa tanításá-
ban oly sokszor emlékeztetett rá, s végül 
lemondásának bátor és alázatos tettével 
is megmutatta, Krisztus vezeti az Egyhá-
zat a Szentlélek által. Az Egyház lelke a 
Szentlélek a maga éltető és egységesítő 
erejével: sokakból egy testet alkot, 
Krisztus titokzatos Testét. 

Soha ne engedjünk a pesszimizmus-
nak, annak a keserűségnek, amellyel az 
ördög minden nap megkísért; ne enged-
jünk a pesszimizmusnak és a félénkség-
nek: legyünk bizonyosak abban, hogy a 
Szentlélek a maga erős leheletével meg-
adja az Egyháznak az állhatatosság és az 
evangelizáció új módjai keresésének bá-
torságát, hogy az evangéliumot el tudja 
vinni a föld szélső határaiig.  
Kedves Testvéreim! Bátorság! 

Többségünk előrehaladott már a korban: 
az öregség – szeretem így mondani – a 
bölcsesség és az élet széke. Az öregek-
ben ott él az életben való jártasság böl-
csessége, mint az agg Simeonban és az 
öreg Anna prófétaasszonyban, a temp-
lomban. És éppen ez a bölcsesség ismer-
tette föl velük Jézust. Ajándékozzuk 
meg ezzel a bölcsességgel a fiatalokat: 
mint a jó bor, amely az évek múlásával 
egyre jobb lesz, ajándékozzuk meg a 
fiatalokat az életbölcsességgel. Eszembe 



jut, hogy egy német költő ezt mondta az 
öregségről: „Es ist ruhig, das Alter, und 
fromm”, 'az öregség a nyugalom és az 
imádság ideje'. És annak is ideje, hogy 
átadjuk a fiataloknak ezt a bölcsességet. 

Az elmúlt napok hitbeli és egyházi 
közösségbeli tapasztalataival gazdagod-
va majd visszatértek székhelyetekre, 
hogy folytassátok a szolgálatot. Ez a 
semmi máshoz nem hasonlítható, párat-
lan esemény tapasztalhatóvá tette az 
Egyház teljes szépségét, ami nem más, 
mint a feltámadott Krisztus fényének 
tükröződése: egy napon majd a feltáma-
dott Krisztus szépséges arcának fogunk 
örvendeni! 

Anyánk, az Egyház Anyja, Mária 
hatalmas közbenjárására bízom szolgá-
latomat és tiéteket is. Az Ő anyai tekin-
tete alatt járja mindegyikünk az utat 
örömmel és tanulékonyan az Ő isteni Fia 
szava iránt, erősítve az egységet, egy 
szívvel-lélekkel kitartva az imádságban 
és tanúságot téve a hitről, hogy az Úr 
állandóan jelen van. 

Ezekkel az érzésekkel – őszintén 
mondom – ezekkel az érzésekkel adom 
rátok szívből az Apostoli Áldást, kiter-
jesztve munkatársaitokra és mindazokra, 
akik lelkipásztori gondjaitokra vannak 
bízva.” 

Ferenc Pápa 
(Összeállította: fr. Horváth Achilles plébános) 

ld. még www.magyarkurir.hu  
 

 

Az Országút társulat szeretettel hív mindenkit Németh László: Erzsébet-nap című 
színművének előadásaira, április 7-én, 14-én és 15én, 19 órától az Országút 
Pinceszínházba (1024, Fekete Sas u. 5.). Belépés díjtalan, helyfoglalás (ami a terem 
mérsékelt méretei miatt erősen ajánlott) a www.orszagut.comze.com honlapon 
keresztül lehetséges vagy az orszagut.tarsulat@gmail.com email címen a honlapon 
kívánt adatok megadásával. 
 

 

Templomunk északi toronykeresztjének a felújítása 

Tervezői, engedélyeztetési és szakmai egyeztetői munkákkal megkezdődött templo-
munk északi toronykeresztjének a felújítása, mely kidőléssel fenyeget. Az előze-
tes költségtervezés alapján a felújítás 8 millió Ft-ba fog kerülni. Jelenleg 6 millió Ft 
áll rendelkezésre, melyet pályázatokból sikerült biztosítanunk. A hiányzó kb. 2 
millió Ft-ra áprilisban gyűjtést hirdetünk. Kérjük a Kedves Testvérek lehetőségük 
szerinti nagylelkű támogatását!  

A támogatás módjai a következők lehetnek: Sárga csekken (portaablak mellett, 
ill. az irodában kapható), vagy átutalással a 11702036-22377683 számlaszámra: 
mindkét esetben kérjük a közlemény rovatba beírni, hogy „toronykereszt felújítás”. 
Ezenkívül a támogatás történhet még személyesen az irodában, valamint tervezzük 
még, hogy a templomban is felállítunk erre a célra egy külön perselyt, továbbá 
április 14-én, 21-én és 28-án, a vasárnapi szentmisék végén „templomkereszt 
jegyet” fogunk árusítani. 

Köszönettel:    Plébániai Képviselő Testület 



AA  HHúússvvéétt  VViiggíílliiáájjaa  

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Ezen az éjszakán az egyház legszebb 
liturgikus ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia szimbólumai-
ban, ujjongásában megjelenik a fény és a sötét, a tűz és a víz, hogy együtt 
magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a bűnt és a halált. 

A liturgia a sötétség beálltával kezdődik. „A legrégibb hagyományok szerint a 
húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka” (vö. Kiv 12, 42). Ahogy egyszer „az Úr 
kitárt kézzel és kiterjesztett karral virrasztott Izraelért” hogy biztonságban 
kiszabaduljon szolgaságából, most az Új Izrael, az Egyház, reménykedve, hogy 
Jézus felkel a sírból és nem marad végleg eltemetve, virraszt Vele és Érte. „Az 
éjszakai virrasztás, amelyet ekkor tartanak, emlékezés arra a szent éjszakára, 
amelyen az Úr feltámadt, és ezért minden éjszakai virrasztás anyja” (Szent Ágoston). 
Ezen az éjszakán az Anyaszentegyház részeként mi is imádkozva várjuk az Úr 
feltámadását, és megünnepeljük azt a keresztségünk megújításával. 

Országúti Ferencesek 
 

 

NNAAGGYYHHÉÉTT  aazz  OOrrsszzáággúúttii  FFeerreenncceess  PPlléébbáánniiáánn  

Zsolozsma a nagyhéten: nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel 
7.30-kor zsolozsmát imádkozunk a templomban. 

Nagycsütörtökön az esti szentmise 6 órakor kezdődik, utána oltárfosztás, Jeremiás 
próféta siralmai, Jézus búcsúbeszéde, zsolozsma, majd virrasztás. 

Nagypénteken délután háromkor keresztutat járunk a templomban. Az esti szertar-
tás 6 órakor kezdődik, utána Jeremiás próféta siralmai, zsolozsma, virrasztás. 

Nagyszombaton a templom egész nap nyitva lesz. 
Nagyszombat estéjén, Húsvét vigíliáján este 8 órakor kezdődik a Jézus Krisztus 

halálának és feltámadásának megünneplése. A tűzszentelés a templom udvarában 
lesz. Onnan jövünk be a templomba, és kezdődik Húsvét vigíliájának szer-
tartása. Kérjük a testvéreket, hogy gyertyát hozzanak magukkal. A feltámadási 
mise vége kb. ½ 11 órakor lesz, utána agapéra várjuk a testvéreket a quadrumba.  

Húsvétvasárnap minden mise végén lesz ételszentelés. 
Húsvéthétfőn hétköznapi miserendet tartunk. 
 

 

A kisgyermekes szülők nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat szertartásai alatt 
a hittanterembe vihetik gyermekeiket, és ott kivetítő segítségével kapcsolódhatnak 
be a liturgiába. A följutáshoz a portán és a sekrestyében lehet segítséget kérni. 
Kérjük az ajtót zárva tartani! 
 

 

Szeretettel várjuk a testvéreket húsvét előtt a szentgyónás elvégzésére! A szentgyó-
nás elvégzésére lehetőség van Virágvasárnap: de. ¼8-tól 13 óráig; du. 5-től este 
¾8-ig. A nagyhéten minden nap ¼8-tól 12-ig, és 17-től 20 óráig lesz gyóntatás, de 
nagycsütörtöktől nagyszombatig délután már 16-tól lehet jönni gyónni. 



Templomunk programjai (2013. március 24. – 2013. április 7.): 
A szentföldi keresztények részére 590. 000.- Ft gyűlt össze. Szívből köszönjük a 

testvérek nagylelkűségét! 

Március 24., Virágvasárnap a 10-es szentmise előtt a quadrumban virágvasárnapi 
körmenet és barkaszentelés a gyerekekkel, majd rögtön utána szentmise. A 11-
es szentmisén a Kapisztrán Kórus, az esti 6-os és ½ 8-as szentmisén a Vox 
Clara Kórus passiót énekel. 

A nagyheti szertartások rendje a belső oldalon olvasható. 
Április 2-án, kedden élő rózsafüzér imádságot tartunk 16.45-től. Találkozás a portán. 

Április 5., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor és este ½ 8-kor is lesz szentmise. 

Április 7., Irgalmasság vasárnapja. II. János Pál pápa 2000-ben, Szent Fausztina 
nővér közlései alapján nyilvánította ezt a vasárnapot az isteni Irgalmasság ünne-
pének. Ezen a napon teljes búcsúban részesedhetünk minden szentmisén, minden 
templomban. Feltételei: kegyelmi állapot, szentáldozás, imádság a Szentatya 
szándékára. Ez a nap egyben elsővasárnap is, 12- ½ 1-ig szentségimádást tartunk. 

Április 8-án, hétfőn a plébánia jogi szolgálata 17-18 óra között tart fogadóórát. 
 

 

Lelkinap lesz gyermekre vágyó házaspároknak A házaspár hivatása címmel. 
Időpont: 2013. április 13. 9:00 órától. Helyszín: Országúti Ferences Plébánia. 
Jelentkezés: 2013. március 29-ig a gyermekrevagyva@gmail.com email címen. A 
részvétel ingyenes és tartalmazza az ebédet is! 
 

 

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

 

Minden kedves testvérünknek áldott, kegyelmekben gazdag nagyhetet  

és boldog húsvéti ünnepet kívánunk! 
 

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: Hé-Szo: ½8 és este 6; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8. 
 elsőpéntekenként délelőtt 10-kor is. 
Gyóntatás: Hé-Szo: de. 720-¼9, du. ½6-½7 és 7-¾8; Vas.: de. ½8-1, du ½6-8. 
Iroda: Hé: de. ½9-11, Ke-Pé: de. ½9-½12, és du. 5-6. 


