
 
 
 
 
 
 

„Mily csodálatosak 

a Te műveid! 

Az ellenség meghajol 

hatalmas erőd előtt.” 

(Zsolt 66,3) 

 

XIV. évfolyam 11. szám Húsvét 6. vasárnapja 2013. május 5. 

Képviselőtestületi választás 

Kedves Testvérek! 

Május 25-én, szombaton és 26-án, vasárnap a szentmisék után Képviselőtestületi 
választás lesz. Kérjük a testvéreket, hogy éljenek szavazási lehetőségükkel. 
Alábbiakban találják azokat az embereket, akiket egy kis bizottság kért fel arra, hogy 
vállalja el a "megmérettetést". Május 15-ig lehet még ajánlani olyan embereket, 
akiket bárki úgy érez, hogy képviselni tudja plébániánk életét, ill. a bizottság Őt 
valóban jónak látja. Természetesen az ajánlott emberrel is beszélünk, hogy 
ténylegesen vállalná-e ezt a tisztséget. Az ajánlást Achilles atyánál kell megtenni. 
A Képviselőtestületi jelöltek névsora megtalálható még a porta előtti faliújságon is. 

Köszönettel: Achilles tv. plébános 

Képviselőtestületi választás jelöltjei: 

Biczi Ferenc (1970) 2009 óta jár az Országúti Ferences Templom-
ba. 2010-ben elsőáldozott és házasodott a plébánián. 2009 óta jár 
katekumen csoportokba, ahova ő is vitt már érdeklődőt. Szinte 
minden évben részt vett a plébánia által szervezett zarándoklaton 
2012-ben részt vett egy Fülöp kurzuson és 2012 ősze óta tagja fele-
ségével a San Damiano imacsoportnak. 2013-ban részt vett felesé-
gével a jegyesoktatásban, mint kiscsoport-vezető. Havonta egyszer 

csatlakoztak a gyermekre vágyók imaestjéhez, illetve a hasonló nevű lelkinapokon is 
részt vettek. Továbbra is folytatni szeretné a közreműködést a fent már említett 
közösségekben, csatlakozni a zarándoklatokhoz, segíteni azok szervezésében, egyéb 
fizikai segítség (pl: templomablak mosás, bútor pakolás, stb.) 

 



Bodroghelyi Csaba (1963) Nős, hat gyerek édesapja, környezet-
védelmi szakember. Gyerekkora óta kapcsolódik a plébániához, itt 
volt elsőáldozó és ministráns. Piarista gimnáziumi tanulmányai után 
fiatal felnőttként más katolikus közösségeknek is tagja volt, majd 
kisgyermekes apaként kezdett járni a 10-es misékre. Korábban részt 
vett a jegyes-oktatásban, katekumenek felkészítésében, illetve egy-
egy írása megjelent a Hírharangban (pl. sorozat az Egyház társadal-
mi tanításáról). 2007 óta tagja és világi elnöke a képviselő testület-

nek, ezen belül a költségvetési és liturgiai csoportban aktív, illetve tanácsadói szere-
pet is betölt. A jövőben is a korábbiakhoz hasonló feladatokban szeretne részt venni. 

Csanády Lőrinc (1992) Tanuló, klasszikus hegedű előadóművészet 
és szociológia szakokon. Születése óta a Keleti Károly utcai Krisz-
tus Király kápolna majd a Margit körúti plébánia tagja. A Boaner-
gész közösség tagja, az együttes és a vasárnap esti fél8as zenei veze-
tője. 

Frész Tamás (1971) Családos, négy gyermek édesapja . Orvos (kar-
diológus, belgyógyász) Családjával rendszeresen a 10-es misékre jár. 
Feleségével tizenéves kora óta időről-időre megfordult a plébánián. 
Két nagyobb fia rendszeresen ministrál. A plébánián eddig feleségé-
vel a jegyes-oktatásban vett részt aktívan, emellett és ezzel összefüg-
gésben is természetes családtervezési tanfolyamokat tartanak. 

Frigyesi Márton (1980) 1997-ben gimnazistaként kezdett el járni a 
plébániára (eleinte a félnyolcasra), rövid kihagyással azóta is ide jár. 
Az elmúlt években részt vállalt a plébániai hitoktatásban, jegyesok-
tatásban és a 2012. évi családos tábor szervezésében. Elsősorban a 
gyerekek és a fiatalság pasztorációjával, közösségeivel kapcsolatos 
feladatokat érzi testhezállónak, az ezzel összefüggő feladatokban 
szeretne segítő szerepet betölteni a plébániai közösség életében. 

Gödölle Mátyás A plébánia közösségéhez csak 4-5 éve csatlakozott, 
mikor nagyobb gyermekei elkezdtek itt ministrálni. Korábban a pesti 
Szent Család plébániára jártak, ahonnan ma is meglévő felnőtt kö-
zösségük kinőtt. Feleségével pár éve bekapcsolódtak a jegyesoktatás-
ba, felesége második éve tart hittant a plébánián az elsőáldozásra ké-
szülőknek. Aktívan és tevékenyen részt vesznek az egyházközség 
közösségi programjaiban. 

Jobbágyi Anna (1982) Orvos, rehabilitációs munkát végez. 
Családos, 2012-ben kötött házasságot. 2000 óta jár a plébániánkra, a 
Sámuel közösség tagjaként aktívan részt vesz a közösség életének 
szervezésében. A továbbiakban is ifjúsági, családi programok 
szervezésében szeretne segíteni. 



 
Kandrácsné Borbély Zsófia (1982) Két gyermek édesanyja. 
A Sámuel közösség tagja, a plébánián kisebb szolgálatokat, 
szervezési feladatokat vállal. 2007. óta képviselőtestületi tag, az 
ifjúsági bizottság tagja. 
 
 

Kanyó Henrik (1972) Nős, 2 gyermek. 2005-től tagja a plébánia 
közösségének. 2006-tól feleségével minden évben részt vesznek a 
jegyesek házasságra való felkészítésében. 2007 Városmisszió, 2008-
tól képviselő testületi tag, főleg gazdasági ügyek szervezésével, inté-
zésével, pályázati források felkutatásával foglalkozik. Eddigi jelen-
tősebb munkákban való részvétel: Feketesas felújítás, templomtető, 
toronykereszt, bútorbeszerzések.  
Kármán Krisztina (1976)Tanulmányait Esztergomban, a Vitéz Já-
nos Róm. Kat. Tanítóképző Főiskolán és a Sapientián végezte Hit-
tanári mesterképző szakon. Jelenleg a Szent Angéla Iskolában tanít 
hittant és angol nyelvet. 2004 óta jár az Országúti Ferences Temp-
lomba és a Plébániára, ahol 2007 óta részt vesz az egyik katekumen 
csoport szervezésében. Jövő évtől imaközösséget szeretne indítani, 
azon katekumenek számára, akik idén vették fel a szentségeket. 
Lovas András (1967) Közgazdász, nős, négy gyerek édesapja. Fi-
atal kora óta a plébániához tartozik, itt volt feleségével esküvőjük. 
Mindketten a Ferences Világi Rend tagjai. Ünnepek szervezésében, 
katekumenek felkészítésében vesz részt, korábban részt vett a jegyes-
oktatásban. Több ciklus óta tagja a képviselő testületnek. A jövőben 
is a korábbiakhoz hasonló feladatokban szeretne részt venni. 

Palkóné Tabi Katalin (1976) 1990 óta jár a plébániára, itt volt el-
sőáldozó, bérmálkozó. A Sámuel közösségbe jár. A plébánia ifjúsá-
gi programjai szervezésében segít, és szerkeszti a Hírharangot. A 
jövőben is hasonló feladatokra szeretne vállalkozni. 2007. óta 
képviselőtestületi tag. 
 

Peregi Balázs (1984) 10 éves korom óta jár a plébániára. Nagyjából 
azóta ministrál is, amit nagyon szeret. Tavaly szeptemberig három 
évig a gimnazista ministránsok vezetője volt. Feleségével, Judittal 
2008-ban házasodtak össze a plébánián, és azóta részt vesznek a 
jegyesoktatásban is. A jövőben is aktív részese szeretne lenni a 
plébánia életének. 
 



Rácz András (1987) Mérnök-informatikus, tanár. Születése óta a 
rózsadombi Krisztus Király templomba jár, ministrál, énekel. A fílián 
kisebb szolgálatokat vállal, szerkeszti a hírlevelet. 2003 óta a plé-
bánián működő Sas-közösség tagja, több plébániai rendezvény 
szervezésében részt vett. Feladatának tartja a plébánia és a fília 
közötti kapcsolatot erősítését. 
Somogyi András (1967) Informatikus. Születése óta a plébániára jár 
templomba, itt volt elsőáldozó, itt bérmálták. 1996 óta tagja a képvi-
selőtestületnek (néhány évig világi elnöke is volt). Szívesen vesz 
részt a közösségi élet szervezésében, és szívesen vállal 
informatikával kapcsolatos feladatokat. A Hírharang újság 
szerkesztésében kezdettől fogva részt vesz. 
Stark Júlia (1985) Általános orvosként végzett, jelenleg doktoran-
duszként dolgozik. Gyerekkorában a Krisztus Király lelkészségre, 12 
éve már a Margit körútra jár, azóta a Sas közösség tagja. Részt vett 
több ifjúsági buli, játékbarlang és más programok szervezésében. 
Fontosnak tartja, hogy a plébánia mindenkinek tudjon közösséget 
nyújtani, és szívesen dolgozna az ifjúság kohéziójának erősítésén. 

Szelényi Zsolt (1974) Gyermekkora óta az Országúti Ferencesekhez 
jár. Itt volt az esküvője is, 2001-ben. Négy gyermek édesapja. A plé-
bánia lelki programjain családostul illetve egyénileg is igyekszik 
részt venni. Feleségével, Barbarával együtt a tavaly először megren-
dezett Országúti Családos Tábor egyik szervezője volt, az idei tábor 
megvalósításában is részt vesz. Feleségével idén immár többedszerre 
a plébániai jegyesoktatásban kiscsoport-vezetőként segített.  

Varga Bálint (1992) Családja révén már kiskora óta részese a plébá-
nia életének. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
hallgatója, a Gépészmérnöki karon a Mechatronika szakon tanul. A 
vasárnap esti fél 8-as szentmise zenei szolgálatával, illetve a Boaner-
gész közösség vezetésével aktívan részt vesz a plébánia életében. 

Werner Ákos (1972) 2005 óta a plébánián Ifjúsági és családos 
programok, kirándulások, táborok, sport-események, játékok 
szervezését vállalt el több alkalommal, és ebben a tevékenységben 
továbbra is lehet rá számítani. 5 gyermeke van, akik közül a három 
fiú rendszeresen ministrál. Feleségével rendszeresen részt vesznek a 
plébánia jegyesoktatásában. 2007. óta képviselőtestületi tag. 

Wildner Dénes (1948) Családos, négy gyermeke édesapja Építőmér-
nök, matematikus szakmérnök. A 80-as évek vége óta kötődik a plé-
bániához, számos plébániai rendezvény szervezésében részt vett, 
2002 óta tagja a plébánia képviselőtestületének 



Templomunk északi toronykeresztjének a felújítása 
A templomkereszt-jegyek megvásárlásával 2.036.000.- Ft –tal támogatták a kedves 
testvérek a toronyfelújítás munkálatait. Nagy öröm számunkra, hogy ennyien és 
ennyire magukénak érzik templomunkat. 

Hálásan köszönjük a bőkezű adakozást! 
 

 

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

 

Ferences jubilánsok hálaadása 
Szent József ünnepén a magyarországi ferences rendtartomány jubiláns tagjai - 

fogadalomtételük 70., 50. és 25., valamint pappá szentelésük 60. és 25. évfordulója 
alkalmából  Mátraverebély-Szentkúton adtak hálát a rendben és a papi szolgálatban 
eltöltött évekért. 

A szentmise főcelebránsa Alberto Bottari de Castello érsek, a Szentatya magyar-
országi képviselője volt. A nuncius a liturgiát megelőzően a missziós országokban 
szerzett nevelési tapasztalatairól beszélt az előadását hallgató kb. 30 ferences előtt. 
Kiemelte, hogy növendékei elé mindig követelményeket állított: legyenek jó 
polgárok, emberek és keresztények. A papságra való alkalmasságnál pedig a fizikai 
és szellemi alkalmassággal együtt az imádságban való elmélyültség jeleit próbálta 
keresni azoknál, akiket a papságra történő előkészületre bocsátott. Hangsúlyozta a 
nevelők közötti párbeszéd és a diákok élethelyzete megismerésének jelentőségét is. 

Az érsek a szentmise homíliájában a jubilánsokhoz és az összegyűlt hívekhez 
fordulva arról szólt, hogy a papi és szerzetesi hivatás elfogadása, megélése nem 
csupán a felszentelt vagy fogadalmat tett személy számára ajándék, hanem az egész 
egyház kincse. Ezek után Alberto nuncius úr Szent József hivatásának jelentőségét 
abban határozta meg, hogy ő volt a kapocs Jézus és korának társadalma között, 
hiszen az Urat József alapján „azonosították be”: Jézus, az ács fia. 

A hálaadó zarándoklat végén a jelen lévő szerzetesek megújították fogadalmaikat, 
amelyen a közösséggel együtt imádkozott a Szentatya magyarországi képviselője. 

Alberto Bottari de Castello érsek pünkösdhétfőn ugyancsak Nemzeti Kegyhe-
lyünkre zarándokol, akkor a házasságkötésük 10.,15...25, 50... évfordulóját ünneplő 
házaspárok hálaadását vezeti és részesíti személyes áldásban őket. Az ünnepre 
ezúton is hívják a jubiláns házaspárokat a kegyhelyen szolgáló ferences atyák.  

Magyar Kurír 
 

 

Humor, avagy kétheti fárasztó: 

Az új vendéget megvágja a borbély. Némi mellébeszéléssel próbálja kiengesztelni: 
- Khmmm... bocsánat uram, járt már nálunk? 
- Nem, a lábamat a háborúban vesztettem el 



Templomunk programjai (2013. május 5. – 2013. május 19.): 

Májusban minden nap az esti 6 órás szentmisék után májusi ájtatosságot tartunk 
templomunkban a Szűzanya tiszteletére. 

Május 5., elsővasárnap, délután 12-12.30-ig szentségimádást tartunk. Délután 4 
órakor Tassy Gergely orgonahangversenyére hívjuk az érdeklődőket. 

Május 7., kedd, Boldog Gizella ünnepe. 

Május 11., szombat, Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú, ünnepe. Ezen a napon 
az atyák lelkigyakorlata miatt reggel nem lesz gyóntatás! 

Május 12., vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepe. 

Május 16., csütörtök, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú ünnepe. 

Május 17-én, pénteken, egésznapos Szentségimádást tartunk a reggeli ½ 8-as mise 
végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a 
Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Május 19., Pünkösdvasárnap, du. ½5-kor az Országúti Orgonaestek keretében 
családi kamarakoncert lesz templomunkban, melyen Bach Eszterházy, Cervetto, 
L. Mozart, Haydn, Mendelssohn, Grieg, Fauré és Jenkins műveiből hallhatunk. 
További részletek a plakátokon. 

Május 20-án, pünkösdhétfőn hétköznapi miserendet tartunk. 
 

 

A plébániai hittanos táborok időpontjai: 
Június 23-tól 27-ig Mitaku (csak ministráns fiúknak) Esztergomban .  

Jelentkezési határidő május 31. 
Július 10-től 14-ig Országúti Családos Tábor (OCST) plébániánk családjainak 

Péliföldszentkereszten. Jelentkezési határidő az előleg befizetésével május 19. 
Július 16-20-ig hittanos tábor általános iskolásoknak Perőcsényben.  

Jelentkezési határidő május 19.  
További részletek a plakátokon olvashatók. 

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. 

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  


