
 

„ALLELUJA! 

Dicsérjétek az Urat 

minden népek, 

dicsérjétek őt minden 

nemzetek!” 

(Zs 116) 

 
 

XIV. évfolyam 15. szám Évközi 21. vasárnap 2013. augusztus 25. 

Az iskolai hitoktatásról 

Kedves Testvérek! 

Az állami rendelkezés nagy örö-
münkre 2013 szeptemberétől bevezet-
tette az általános iskolákba a kötelező 
etika (erkölcstan) tanítást, mely állami 
kerettantervként működik. Ezzel párhu-
zamosan lehetőség nyílt arra, hogy idén 
szeptembertől egyelőre az 1. és 5. osz-
tályban, majd felmenő rendszerben 
2016-ig már mind a 8 osztályban katoli-
kus hittant tanítsunk a gyerekeknek. Ez-
zel egy új evangelizációs lehetőség nyílt 
arra, hogy katolikus hitet tudjuk átadni 
nekik és családjaiknak. 

Plébániánk területén három állami is-
kola van, melyből idén 152 gyermeket 
írattak be szüleik katolikus hittanra az 1. 
és 5. osztályba, az eddigi 30 gyermekkel 
szemben. Ez óriási lehetőség és kegye-
lem a Gondviselő Istentől, és persze 
nagy kihívás, feladat és szolgálat is ré-
szünkről, de örömteli, amellyel élnünk 
kell. Ezekben az iskolákban öt új hitok-

tató fog tanítani, akiket ezúton is a test-
vérek imáiba ajánlok. 

Mindemellett természetesen megma-
rad a lehetőség a többi osztályban is 
(2−4., 6−8.) a hittan tanítására a délutáni 
órákban az iskolákban és a plébánián is. 
Törekszünk megtartani azokat a gyerek 
és felnőtt közösségeket – ministránsok, 
kis énekkar, katekumenátus, imaközös-
ségek, felnőtt énekkarok és felnőtt hitta-
nok – melyek évek óta gyarapodnak 
plébániánkon. 

Az iskolai és a plébániai hittan mel-
lett szintén öröm, hogy két óvodába is 
járunk hittant tanítani összesen 120 
gyermeknek.  

Ezek a szolgálatok nemcsak az újon-
nan beíratott gyerekeknek szólnak, ha-
nem mindent el kell követnünk, hogy 
szüleiket, családtagjaikat is megszólít-
suk. Így fontossá válik:  

 



• A szülők, családok bekapcsolása 
plébániánk életébe, lelki prog-
ramjaiba; 

• Kirándulások, nyári táborok meg-
szervezése; 

• Új és régi lelkinapok, programok 
vezetése; 

• Szóróanyagok, plakátok készítése. 

Mindez nem csekély anyagi kiadást 
is fog jelenteni életünkben. Bár az állam 
a hitoktatókat normatíva alapján fizeti, 
de a többi kiadást mind-mind a plébániá-
nak kell állnia.  

Az eddigi évek során a templomra 
mint épületre, mint a közösség gyüleke-
ző helyére gyűjtöttünk, akár a tető, akár 
a templomtorony vagy hittantermek 
felújítása érdekében, melynek adomá-
nyait hálásan köszönjük a testvéreknek.  

Most az „Élő kövekre”, a gyüleke-
zetre, a keresztény közösségünk lelki 
életére, a legfontosabbra szeretnénk 
gyűjteni, hogy legyen elég anyagi alap 
erre az oly fontos lelki feladatra. Ehhez 
kérjük a testvérek nagylelkű anyagi tá-
mogatását szeptember 15-én és 22-én, 

vasárnap a szentmisék végén. Ahogy 
már volt gyűjtés a templomajtóban 
„cserépjegy” és „toronykeresztjegy” áru-
sítással, úgy szeretnénk most egy-egy 
hívő segítségével szintén a templom-
ajtóban a szentmisék végén gyűjteni 
hitéletünkre.  

Lehetőség van a plébánia számla-
számára (11702036-22377683-0000-
0000) közvetlenül is befizetni vagy a 
sárga csekken postán. Mindkét esetben 
kérjük, írják rá közleményként, hogy 
„hitoktatás”! 

Köszönettel veszünk minden fillért, 
minden kis és nagyobb adományt, me-
lyet katolikus hitünk továbbadására for-
dítunk. 

Mindezek mellett kérjük a testvérek 
sok-sok imáját is hitoktatóinkért, hit-
tanosainkért, szüleikért, családjaikért és 
hitünk továbbadásáért. A Szentlélek 
Úristen segítsen mindannyiunkat, hogy 
Krisztus minél több hitet találjon e földön. 

fr. Horváth Achilles 

plébános 

 
 

 
 

Szeptember 2-ával az iskolákban, szeptember 9-ével a plébánián megkezdődik a 
hitoktatás, mind a gyerek, mind az ifjúsági, mind a felnőtt csoportokban. Kérjük a 
testvéreket, hogy figyeljék a faliújságot, melyen a beosztást közzétesszük.  
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, „régieket és újakat” egyaránt, hogy a Hit 
Évében hitében megerősödjön és a hitét tovább tudja adni! 
 

 

A felnőtt hittancsoportok közül kiemeljük az idei évtől kezdődő „új katekumen” 
csoportot, ahová mindazokat várjuk, akik még nem részesültek beavató 
szentségekben, vagy hiányosságokat éreznek hitünk alapkérdéseiben. Jelentkezés 
Plébániánk irodáján lehetséges! 
 

 

Szintén a felnőtt csoportok közül emeljük ki a kedd du-án 6 órától 8 óráig tartó 
közösségi-hittancsoportot.  
Ezeknek az összejöveteleknek a célja: 



Az élő Istenhit Krisztusban és annak elmélyítése a Szentírás mind mélyebb ismerete 
alapján. 
Része az együttlétnek a Szentlélek-hívó imádság, a Szentírás (elsősorban 
Újszövetség) olvasása, tanítás és megosztás, a felmerülő alapfogalmak és 
kérdések tisztázása, beszélgetés és megbeszélés, valamint hálaadás. 
Ebbe a csoportba is szeretettel várunk katekumeneket, az ő jelenlétükre 
különösen is tekintettel leszünk, kivált hitünk és egyházi létünk alapkérdéseinek 
megvitatása során. 
 Aki az esti 6-órás szentmisén vesz részt, annak végeztével is csatlakozhat 
(csendben) összejövetelünkhöz. 
Első alkalom: szeptember 3-án lesz.  
 

 

Előzetes hirdetés: Szeptember 28-án plébániai családos kirándulás lesz, 
részletekről a hirdetésben és a szeptemberi Hírharangban fogunk tudósítani. 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia 
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 
A nyár folyamán a perselyben összesen 260.000.- Forint gyűlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 
 

Gondolatok az augusztus 25-ei evangéliumhoz (Lk 13,22-30) 

Horváth István Sándor: Belépni a hit kapuján (részletek) 

Az evangéliumban az üdvösségre jutók számáról kérdezi valaki Jézust. Ő így 
válaszol: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun!” (Lk 13,24). Milyen kapura gondol 
Jézus? A kérdésre maga az evangélium adja meg a választ. A Jézus által említett ka-
pun keresztül az Isten országába, a mennyországba, az üdvösségre juthat az ember. (…) 

A hit évében természetesen a hit kapuján kellene belépnünk. Már jócskán 
túlvagyunk e tematikus év felén, de még mindig vannak olyanok, akik el sem 
indultak e jelképes kapu felé, egyetlen lépést sem tettek, hogy a hitre jussanak. (…)  

A hit és az élet egységét a bűn rontja meg. A bűn elszakít Istentől, megmérgezi a 
vele való szeretetkapcsolatot és elszakít az Egyháztól. A hit szerinti élet szentségi 
élet. Bűneim megvallásával (szentgyónás) helyreáll az Istennel való szeretet-
közösség, a szentáldozáshoz járulás, az Oltáriszentség vétele pedig jelzi, hogy teljes 
közösségbe vagyok az Egyházzal. Segítsen bennünket Isten kegyelme, hogy hitünk 
és életünk egységben legyen! (…) 

Urunk, Jézus Krisztus! Az általad említett kapun keresztül az Isten Országába, a 

mennyországba, az üdvösségre juthatunk. (…)Segíts, hogy megtaláljam az örök élet 

kapuját és elnyerjem az üdvösséget! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! 

 
Forrás: www.magyarkurir.hu 



Templomunk programjai (2013. agusztus 25. – 2013. szeptember 8.): 

Augusztus 27., kedd, Szent Mónika ünnepe.  
Augusztus 28., szerda, Szent Ágoston ünnepe. 
Augusztus 29., csütörtök, Keresztelő Szent János vértanúsága.  
Augusztus 30., péntek, Boldog Ildefonso Schuster ünnepe. 
Szeptember 1., elsővasárnap, 12-12.30-ig Szentségimádást tartunk.  
Szeptember 3., kedd, egésznapos Szentségimádást tartunk a reggeli ½ 8-as mise 

végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig - ez plébániánk egyházmegyei szentség-
imádási napja. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templom-
ban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel várunk mindenkit! 

Ugyanezen a napon, szeptember 3-án, kedden délután ¾ 5-től Élő Rózsafüzér 
imádságra hívjuk a testvéreket. Találkozás a portán. 

Szeptember 6., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor, és este ½ 8-kor is lesz szentmise. 
Szeptember 8., vasárnap, a 10-es szentmisén lesz a tanévnyitó Veni Sancte. Nagyon 

várjuk a gyerekeket, szülőket, hitoktatókat, hogy együtt kérjünk erőt és lendületet 
a Szentlélektől! Ezen a szentmisén bemutatjuk és megáldjuk a hitoktatókat, majd 
a misét követő agapén – melyre süteményt örömmel fogadunk - lehetőség lesz 
velük a személyes ismerkedésre, beszélgetésre. 

 

SZEPTEMBER 2-TŐL a téli miserend lép érvénybe: hétköznap reggel ½ 8, és 
este 6 órakor lesznek a szentmisék. Szeptember 1-étől ismét lesz vasárnapokon ½ 
1-es szentmise. 
 

 

A gyóntatás rendje hétköznap és szombaton reggel 7.20-8.15-ig; este ½ 6-tól ¾ 8-
ig. Vasárnap 7.20-tól 12.30-ig, és este ½ 6-tól ¾ 8-ig. 
 

 

Figyelem! Elsőpéntekenként ½ 8-kor, 10-kor, este 6-kor és este ½ 8-kor lesz 
szentmise, gyóntatás délelőtt a szokásos rend szerint, délután ½ 6 órától ¾ 8-ig. 
 

 

Az iroda nyitva tartása is változik: hétfőn ½ 9 – 11-ig, keddtől péntekig  délelőtt ½ 
9-től ½ 12-ig és délután 5 – 6 óráig lesz nyitva. 
 

 

A plébános atya első őszi fogadóórája szeptember 9-én lesz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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-du. ½1, du ½6-8. 
Iroda: Hé: de. ½9-11, Ke-Pé: de. ½9-½12, és du. 5-6. 
 


