
 

„Mert Ő a mi Istenünk, 

mi pedig legelőjének 

népe, 

s kezére bízott nyáj 

vagyunk.” 

(Zsolt 95,7) 
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Ferenc pápa beszéde Jézus születéséről 
Szent Péter tér 2013. december 18. (szerda) 

 
Kedves Testvérek, jó napot kívánok! 

A mai találkozónk az advent spirituá-
lis légkörében zajlik, melyet még inten-
zívebbé tesz a szent karácsony kilence-
de, amelyet ezekben a napokban élünk, 
és amely elvezet minket a karácsonyi 
ünnepekhez. 

1. Ezért ma Jézus születéséről szeret-
nék elmélkedni veletek, amely a bizalom 
és a remény ünnepe, mely legyőzi a bizony-
talanságot és a borúlátást. Reményünk-
nek pedig ez az oka: Isten velünk van, és 
Isten ma is bízik még bennünk! Jól gon-
doljátok meg ezt: Isten velünk van, és 
Isten ma is bízik még bennünk! Milyen 
jóságos az Atya, a mi Istenünk! Az em-
berek közé jön lakni, a földet választja 
lakóhelyéül, hogy együtt legyen az em-
berrel, hogy ő is ott legyen, ahol az em-
ber tölti napjait, örömben és fájdalom-
ban. Következésképpen a föld nem pusz-
tán „siralomvölgy”, hanem olyan hely, 
ahol maga Isten verte fel a sátrát, az a 

hely, ahol Isten találkozik az emberrel, 
ahol Isten szolidaritást vállal az emberrel. 

2. Isten osztozni akart emberi létálla-
potunkban, egészen odáig, hogy egy lett 
velünk Jézus személyében, aki valósá-
gos ember és valóságos Isten. De van 
ennél valami még meglepőbb. Isten 
megjelenése az emberek között nem egy 
ideális, idillikus világban ment végbe, 
hanem ebben a valóságos világban, ame-
lyet rengeteg jó és rossz dolog, megosz-
tottságok, gonoszság, szegénység, erő-
szakosság és háborúk jellemeznek. Isten 
azt választotta, hogy a mi történelmünk-
be jön lakni, vállalva korlátainak és 
drámáinak egész súlyát. 

Ezáltal felülmúlhatatlanul bebizonyí-
totta irgalmas és szeretetteljes oda-
hajlását minden emberi teremtményhez. 
Ő a velünk lévő Isten; Jézus a velünk 
lévő Isten! Hiszitek ezt? Valljuk meg 
közösen: Jézus a velünk lévő Isten! Jé-
zus a velünk lévő Isten öröktől fogva, és 

 



örökre velünk van a történelem szenve-
déseiben és fájdalmaiban. Jézus születé-
se annak kinyilvánulása, hogy Isten egy-
szer s mindenkorra az ember „pártjára 
állt”, hogy üdvözítsen minket, felemel-
jen nyomorúságaink, nehézségeink, 
bűneink porából. 

Ebből érthetjük meg a betlehemi Gyer-
mek nagy „ajándékát”: lelki energiát hoz 
nekünk, amely segít, hogy ne süppedjünk 
bele küszködésünkbe, kétségbeesésünk-
be, szomorúságunkba, mert olyan ener-
gia ez, amely felmelegíti és átalakítja a 
szívünket. Jézus születése ugyanis azt az 
örömhírt hozza számunkra, hogy Isten 
végtelenül szeret mindnyájunkat, sze-
mély szerint, és ezt a szeretetet nemcsak 
megismerteti velünk, hanem nekünk 
ajándékozza, közli is velünk. 

3. Amikor örömmel szemléljük Isten 
értünk született Fiának misztériumát, 
érdemes két dolgot meggondolnunk. 
Az első: ha karácsonykor Isten nem olyan-
nak nyilatkoztatja ki magát, mint aki a 
magasságokban van és uralkodik a min-
denség felett, hanem olyannak, aki leszáll 
a földre, kicsinyként és szegényként, ak-
kor ez azt jelenti: ahhoz, hogy hasonlók 
legyünk hozzá, nem helyezhetjük ma-
gunkat mások fölé, hanem le kell ala-

csonyodnunk, kicsinnyé kell lennünk a 
kicsinyekkel és szegénnyé a szegények-
kel, hogy szolgáljuk őket. Csúnya dolog, 
amikor egy keresztény nem akar leala-
csonyodni, nem akar szolgálni. Ronda az 
a keresztény, aki mindenütt páváskodik: 
az nem is keresztény, hanem pogány! A 
keresztény szolgál, lehajol. Úgy éljünk, 
hogy ezek a testvéreink és nővéreink 
soha ne érezzék magukat egyedül! 
A második: ha Isten Jézus által részesé-
vé vált az emberi történelemnek, egé-
szen odáig, hogy egy lett közülünk, ez 
azt jelenti, hogy bármit tettünk is egy 
testvérünknek vagy nővérünknek, azt 
neki tettük. Erre maga Jézus emlékez-
tetett bennünket: aki táplált, befogadott, 
meglátogatott, szeretett csak egyet is a 
legkisebbek, a legszegényebbek közül, 
azt Isten Fiának tette. 

Bízzuk magunkat Máriára, Jézus és a 
mi anyánk anyai közbenjárására, hogy 
segítsen bennünket karácsony ünnepén, 
mely már közel van, hogy felismerjük 
felebarátaink arcán, különösen a leg-
gyengébbekén és a leginkább kirekesz-
tettebbekén Isten emberré lett Fiának 
képmását. Köszönöm! 

(Kristóffy Lilla Krisztina fordítása) 
 

 

Ferences számadás az esztendő végén 
Az esztendő utolsó napja különösen alkalmas arra, hogy ferences közösségünk 

számot vessen az elmúlt év minden ajándékával és nehézségével, a megtapasztalt 
kegyelmekkel, az elvégzett szolgálat erényeivel, szegénységével és hiányosságaival. 

Rendi közösségünket jelenleg 112 testvér alkotja. Az ősz folyamán ketten kezd-
ték meg a jelöltséget Szegeden. A szécsényi noviciátusban két testvér készül a szer-
zetesi életre. Szeptemberben négyen tették le első fogadalmukat, és szintén ekkor tett 
örökfogadalmat rendünkben Fejes István testvér. Decemberben Komáromi Jób 
testvér diakónusszenteléséért adhattunk hálát. Tavasszal hívta magához a Teremtő 
Boros Gyevi Imre és Kamarás Mihály rendtársainkat. Az imádság igazi példái 
voltak ők, akik öregségüket az Úrral való hosszú beszélgetésnek szentelték.  



Hét vértanú rendtársunk boldoggá avatásának ügye új szakaszba lépett. Au-
gusztusban lezárult a folyamat egyházmegyei része, és Rómába került a per több 
ezer oldalas iratanyaga. A következő esztendőben ennek vizsgálatával folytatódik az 
eljárás.  

Közoktatási intézményeinkben, egy jótevőnk jóvoltából, ebben az esztendőben 
indult útjára a tehetséges diákjainkat támogató ösztöndíj rendszer, amelyet a tanára-
inknak szánt, a jól tervezett, minőségi pedagógiai munkát elismerő díj egészít ki. 
Ebben a tanévben több mint 30 tehetséges diák és több mint 20 pedagógus kolléga 
munkáját segíti ez az alap. Talán ennek is eredménye, hogy idén iskoláinkban komo-
lyan megemelkedett az országos középiskolai tanulmányi versenyeken továbbjutott 
diákok száma. Mellettük iskoláinkban több válogatott sportoló is tanul. Még ennél is 
fontosabb számunkra, hogy gimnáziumaink lelkigyakorlatos rendszerét megújít-
suk, így sikeresebben megvalósítva a katolikus iskolai nevelés célját. 

Plébániáinkat, templomainkat sokan keresik fel. Különösen nagy ünnepek előtt 
érezhető azok lelki központ jellege, amikor sokan nálunk végzik el szentgyónásukat. 
Lelkipásztori intézményinkben fontosnak tartjuk a szentségekre való alapos felkész-
tést, különösen a felnőttek keresztelése és a házasságkötés esetén. 

Mátraverebély–Szentkúton megkezdődött az elnyert pályázat megvalósítása. A 
búcsújáró hely jelenleg építési terület, a kegytemplom azonban vasárnaponta és az 
ünnepeken már látogatható. Pünkösdre a búcsús tér már elkészül, az építkezés nagy 
része pedig jövőre lezárul. A felújítás alatt a kegyszobor február végéig a budapesti 
Szent István–bazilikában kapott szálláshelyet. 

A legnagyobb fejtörést és a Gondviselés munkálkodásának legerősebb megta-
pasztalását idén is a gyöngyösi Autista Segítő Központ jelentette. Az esztendőt 
azzal kezdtük meg, hogy tudtuk, az intézmény költségvetéséből több mint 50 millió 
forint hiányzik. Az év folyamán adományozóink nagylelkűsége és saját egyéb forrá-
saink átcsoportosítása révén a központ ebben az évben is működni tudott. Eközben 
ismét megerősítést kaptunk, mennyire szükséges ez a szolgálatunk, amely valóban 
azokat karolja fel, akik a legkevésbé tudnak kiállni magukért. Mindez azonban lehe-
tetlen lenne annak a több ezer jószívű adományozónak a segítsége nélkül, akik ebben 
az esztendőben is tanúbizonyságot tettek nagylelkűségükről. Ez a háttér is hozzájá-
rult ahhoz, hogy az anyagiakon túl ebben az évben szakmailag is igen sokat fejlődött 
az intézmény. 

A 2014-es esztendő rendi közösségünk számára káptalani év lesz. Amellett, 
hogy feladatainkat végezzük, és szerzetesi életünket éljük, a tavasz folyamán rend-
tartományunk élére új vezetőséget választunk. Rendi gyűlésünkön közösen megvizs-
gáljuk életünket, az elmúlt évek szolgálatait és a jövő kihívásait.  

Köszönjük mindazok segítségét és támogatását, akik az esztendő során mellet-
tünk voltak. Hálával tartozunk minden jó szóért, imádságért, erkölcsi és anyagi tá-
mogatásért, amellyel támogattak minket és szolgálatainkat. Nekik és minden ember-
társunknak áldott, boldog új esztendőt kívánunk! 

a ferences testvérek 
 



Templomunk programjai ( 2014. január 5. – 2014. január 19.): 
Január 5., elsővasárnap, 12- ½1 között Szentségimádást tartunk. Az esti ½8-as mise 

végén áldjuk meg a családokat. Mindenkit szeretettel várunk! 
Január 6., hétfő, VÍZKERESZT NAPJA, ettől az évtől kezdve parancsolt ünnep, 

szentmisék rendje: ½8, 10, este 6 és ½8. 
Január 7-én, kedden, du. 3/4 5-től élő Rózsafüzért imádkozunk a plébánia körül. 
Január 12., vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. 
Január 18., szombat, Szent Margit szűz ünnepe. 
Január 19., vasárnap, kezdődik az ökumenikus imanyolcad, melynek pontos prog-

ramját a faliújságon tesszük közzé. 
Január 25-én, szombaton este 6 órakor mutatják be hálaadó ezüstmiséjüket Dávid 

atya és Gergely atya, akiket huszonöt éve templomunkban szentelték pappá. 
 

 

Plébániánkon februárban kezdődik a házasság szentségére való felkészítés a jegye-
sek számára. A ferences atyák a Családok Jézusban Közösség több házaspárjával 
együtt tartják a jegyesoktatást. Erről a hirdetőtáblán részletes tájékoztató olvasható. 
Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerőseik, akik 2014-ben templo-
munkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy január 20-ig jelent-
kezhetnek az irodában, vagy a plébánia weboldalán: www.orszagutiferencesek.hu.  
 

 

A lemondások perselye továbbra is várja a testvérek adományait, a plébánia által 
támogatott szegényeknek javára. Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 
103.000.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. 
Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

Kamill testvér új katekumen csoportot indít januártól. Jelentkezés az irodában. 
 

 

2014. január 10-én lesz a Ferences jótékonysági est az autizmussal élőkért a felúj-
ított Zeneakadémián. Fellép Szalóki Ági és neves jazz-muzsikus barátai. Jegyek kap-
hatók az Írók boltjában, az Andrássy út - Liszt Ferenc tér sarkán, a pasaréti és Margit 
körúti ferences rendházak portáin, illetve a www.zeneakademia.hu weboldalon. 
 

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: reggel 730 és este 6; Elsőpéntek: reggel 730, de. 10, este 6 és 
este 730; Vas.: reggel 630, 8, 9, 10, 11 és 1230; este 6 és 1930. 
Gyóntatás: Hé-Szo: de. 720-815, du. 1730-1830  és 1900-1945; Vas.: de. 720-1300, du. 
1730-1830 és 1900-1945; Elsőpéntek: 720-830 és 930-1030 ; este 1700-1945 
Iroda: Hé: de. ½9-11, Ke-Pé: de. ½9-½12, és du. 5-6. 
 


