
 
 
 
 

„Áldjad lelkem az Urat, 

és ne feledd, 

mennyi jót tett 

veled!” 

(Zsolt 103,2) 

 

XIV. évfolyam 12. szám Pünkösdvasárnap 2013. május 19. 

Suenens bíboros: Miért vagyok a remény embere? 

Mert hiszem: 
Isten új arcot ölt minden reggel, 

és most teremti a világot, 
nem valahol az elfelejtett múlt ködében. 

Ez késztet minden percben készen állni a nagy találkozásra. 

Mert a váratlan a Gondviselés szabálya. 
Ez a kiszámíthatatlan Isten ment meg minket, 

és szabadít meg minden determinizmustól, 
kijátszva a szociológusok borúlátó jóslatait. 

Ez a kiszámíthatatlan Isten szereti gyermekeit, az embereket. 
Ez reményem forrása. 

A remény embere vagyok: 
nem emberi érvek, nem természetes optimizmus  

táplálja bennem a reményt, hanem egyszerűen hiszem,  
hogy a Szentlélek működik az Egyházban és a világban, 

akár tudunk róla, akár nem. 

A remény embere vagyok, mert hiszem: 
a Szentlélek mindörökké a Teremtő Szellem, 

aki minden reggel új szabadságot,  
örömöt és bizalmat hoz azoknak, akik befogadják. 

A remény embere vagyok, mert tudom: 
az Egyház története hosszú, s tele a Szentlélek csodáival. 

Gondoljatok a prófétákra és a szentekre, 

 



akik döntő órákban a kegyelem csodálatos eszközei voltak, 
s fénycsóvát vetítettek elénk az útra. 

Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. 
XXIII. János pápa is egy volt közülük. 

A Zsinat is. 
Nem számítottunk se az egyikre, se a másikra. 

Miért merülne ki éppen most Isten képzelőereje és szeretete? 

Remélni kötelesség és nem fényűzés. 
A remény nem álmodozás, 

ellenkezőleg: eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. 
Boldogok, akik álmodni mernek, 

s álmukért kemény pénzzel fizetnek, 
hogy testet öltsön az emberek életében. 

 

 

Hírek: 

Megérkeztek az új toronykereszt-jegyek. Akik már adományoztak, de nem tudtunk 
nekik adni, vasárnap a sekrestyében, hétfőtől az irodában átvehetik. 

* * * 
Örömmel hirdetjük a testvéreknek, hogy a plébániánk területén levő 3 iskolából első 
és ötödik osztályban katolikus hittanra 163 gyermek jelentkezett. Ez mintegy 40 
%-a az ezekbe az évfolyamokba járó gyerekeknek. Köszönjük a szülőknek, hogy 
ezzel is tanúságot tettek hitük mellett.  

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

* * * 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottsága imafelhívást tett közzé a 
franciaországi családegyesületek hagyományos házasság- és családmodell 
védelmében készülő békés demonstrációit támogatva. A család, az élet és a 
házasság ügye nekünk, magyaroknak is fontos. Csatlakozzunk mi is francia 
testvéreinkhez, mert az ő küzdelmük a mi családjaink helyzetét is befolyásolja. A 
felhívás a faliújságon, vagy a www.katcsal.hu oldalon olvasható (Imádkozzunk 
együtt címmel). Bíztatjuk a kedves testvéreket és közösségeket a csatlakozásra! 

* * * 
Az Országút Társulat 3 pályázatot írt ki: 1. Visszaemlékezéseket gyűjtő pályázat a 
magyar történelem kiemelkedő időszakairól, hétköznapi pillanatairól; 2. Drámaíró 
pályázat: gr. Esterházy Jánosról;. 3. Filmpályázat: egy magyar novella megfilmesíté-
sére. Bővebben lásd: www.orszagut.comze.com 



Plébániai Képviselőtestületi választás – 2013. május 25-26. 

A Hírharangban és a plébánia honlapján közzétett 20 jelölt közül választhatják meg a 
Testvérek a Plébániai Képviselőtestület (PKT) ún. választott tagjait. A listát a hívek 
ajánlására és az előző képviselők megkérdezése után a plébános állítja össze. 

A képviselőtestületnek hivatalból tagjai: a plébános (Achilles atya), a káplán 
(Leopold atya), a kántorok (Nagy László Adrián és Lógó Tibor), a plébánia állandó 
diakónusai (Nényei Gábor, Dr. Gorove László és Dudás Zoltán). A megválasztandó 
tagok száma: 10. A plébános a testület kb. egyharmadát kijelölheti, így a testület 
létszáma 18 fő lesz. A választás eredményeképpen 5 póttagot is kijelöl a plébános.  

A Szabályzat1 előírásai szerint (MEKSZ 4.1) a képviselőtestület tagjai azok a 
katolikusok lehetnek, akik: 

- a plébánia területén laknak vagy rendszeresen ide járnak, 
- nincsenek kizárva az Eucharisztia vételének közösségéből, 
- megbérmálkoztak, 
- 18 és 70 közöttiek, 
- készek e feladat ellátására. 

A jelölt tevékeny hívő legyen, aki vállalja a feladatot, rendezett életet él, párbeszédre 
és közös munkára alkalmas és apostoli lelkületű.  

Választójoggal rendelkeznek az előírások alapján: 

- a már megbérmálkozott, vagy 18 évnél idősebb katolikusok, 
- és akik legalább egy éve a plébánia területén laknak, vagy a plébániához 

tevékenyen kapcsolódnak. 

Szavazólapot május 25-én este és 26-án a szentmisék után a templom kijáratánál 
kapják a szavazók. A szavazólapon legfeljebb 10 nevet lehet megjelölni a 
feltüntetett 20-ból. A szavazatokat urnába gyűjtjük. Mindenki csak 1 szavazatot 
adhat le, és csak a saját nevében szavazhat. 

A szavazatokat a választási bizottság összesíti, és véglegesíti a megválasztottak 
listáját. A választás végeredményét a bizottság a plébános útján felterjeszti az érsek 
atyához jóváhagyásra. A megerősített testület névsorát a szentmiséken hirdetjük 
majd. A megerősített testület ünnepélyes szentmise keretében tesz ígéretet, hogy 
munkájával az egyház javát és az egyházközség lelki és anyagi érdekeit fogja 
szolgálni. 

Szeretettel kérjük a testvérek imádságát és segítő jó szándékát plébániaközösségünk 
képviselőtestületének megújításához! 

fr. Horváth Achilles, plébános 

                                                 
1 http://szolgalohittan.hu/+PD-Hit-tan/Plebania/EKszabalyzat.pdf  



Templomunk programjai (2013. május 19. – 2013. június 2.): 
Májusban minden nap az esti 6 órás szentmisék után májusi ájtatosságot tartunk 

templomunkban a Szűzanya tiszteletére. 
Május 19., Pünkösdvasárnap, du. ½5-kor az Országúti Orgonaestek keretében 

„Nagy” 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. 
Május 22-én, szerdán a 18 órai szentmisén a Kapisztrán Kórus és testvérkórusai tel-

jesítenek szolgálatot. 18:45-től Egyházzenei hangversenyre hívjuk a testvéreket, 
vendég az Ulmi Oratóriumkórus Németországból. Műsoron: Casali, Schubert, Re-
ger, Herzogenberg; valamint Bach, Mozart, Liszt, Pikéthy, Nysted, és Bárdos mű-
vei. Közreműködik: Nagy László Adrián orgonaművész, vezényel: Hanzo Kim és 
Lógó Tibor. A belépés díjtalan, nagylelkű adományaikat szeretettel fogadjuk. 

Május 24., péntek, Szűz Mária, a keresztények segítségének ünnepe. 
Május 25-én, szombaton du. 4 órakor lesz plébániánkon az elsőáldozás. Kérjük a 

testvérek imádságait az elsőáldozó gyerekekért és családjukért.  
Június 2., vasárnap, Úrnapján, a 10-es szentmisén tesznek esküt a plébánia új képvi-

selőtestületének tagjai. Imádkozzunk az új testületi tagokért. A szentmise után 
körmenetet tartunk a Mechwart térre, ezért a 11 órai szentmise elmarad. 

A Hit évének legfőbb eseménye is ezen a napon lesz. Római idő szerint délután 5 
órakor Ferenc pápa szentségimádási órát tart a világegyház püspökeivel és helyi 
egyházmegyei közösségeikkel egységben. Erdő Péter bíboros úr a Szent István Bazi-
likában, mi pedig a saját templomunkban tartunk szentségimádást délután 5 órakor, 
melyre szeretettel várunk mindenkit! Az esemény mindnyájunknak lehetőséget biz-
tosít arra, hogy a helyi püspökkel és Péter utódával együtt ünnepeljük az Isten és 
ember közti egyetlen közvetítővel, Krisztussal való mély lelki közösséget.  
 

 

FIGYELEM: Nyári miserend! 
Június 3-tól augusztus 31-ig a nyári miserend lép érvénybe: reggel ½8, és este 7 
órakor lesznek a szentmisék. Június 9-től augusztus 25-ig vasárnap nem lesz ½1-es 
szentmise. Változik a gyóntatás és az iroda nyitvatartási rendje is: 
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Templomunk   NYÁRI   működési rendje (június 3-tól augusztus 31-ig): 
Miserend: H-Szo: ½8 és este 7; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, este 6, ½8. 
 elsőpéntekenként délelőtt 10-kor is. 
Gyóntatás: H-Szo: reggel 7.20 - 8.15; este 6 - ¾8.  
 Vas.: 7.20 - 12.30, este ½6 - ¾8. 
Iroda: H, Sze, P: d.e. ½9 - ½12;   K, Cs: du. ½6 - 7 . 


