
 

„Boldog, akit kiválasz-

tasz és fölemelsz, hogy 

csarnokaidban lakjék. 

Eltelünk házad javaival, 

templomodnak szentsé-

gével.” 
(Zsolt. 65,5) 

XV. évfolyam 13. szám Húsvét 6. vasárnapja 2014. május 25. 

Ferenc pápa: 
Jézus békéjét nem tárgyak adják, hanem egy személy 

Aki befogadja szívébe a Szentlelket, az szilárd és végtelen békére lel,  

nem úgy, mint aki a pénz és a hatalom kínálta nyugalomra bízza magát.  

A Vatikáni Rádió híradása szerint erre tanított a Szentatya március 20-án reggel  

a vatikáni Szent Márta-Házban bemutatott szentmisén.  

 

A dolgok: a pénz, a hatalom, a hiúság 
adta béke szemben áll a Szentlélek béké-
jével. Az első hamar tovatűnhet: ma 
gazdag vagy, hatalmas, holnap nem. A 
másodikat azonban senki nem veheti el 
tőlünk,  ezért ez végleges béke. Ferenc 
pápa János evangéliumának 14. fejeze-
téhez fűzte gondolatait, amelyet a napi 
liturgiában olvasunk Krisztus békéjéről. 
Jézus, mielőtt átadja magát a szenvedés-
nek, elbúcsúzik tanítványaitól: „Az én 
békémet adom nektek” (Jn 14,27). Ez a 
béke egészen más, mint amit a világ ad 
nekünk, amely kissé felületes, valam-
ennyire nyugodt és örömteli, de csak egy 
bizonyos szintig. 

„Vegyük például a gazdagság nyúj-
totta békét – magyarázta a pápa. Mond-
hatjuk: ’Hiszen én békében vagyok, 
mert elrendeztem mindent egész életem-
re, nincs miért aggódnom többé.’ Ezt a 
békét adja nekünk a világ. Ne aggódj, 
nem lesz gondod, mert sok pénzed 
van… Ez a gazdagság békéje. Jézus 
pedig azt mondja, hogy ne bízzunk eb-
ben a békében, és nagyon realistán fi-
gyelmeztet: ’Vigyázzatok, mert vannak 
tolvajok… A tolvajok ellophatják a va-
gyonotokat.’ A pénz nyújtotta béke nem 
végleges. A fém is berozsdásodik, a 
tőzsdei összeomláson elúszhat minden 
pénz. Nem biztos ez a béke, felületes, 
időleges” – figyelmeztetett a pápa. 

 



Ez az érvelés igaz a másik két békére 
is, amit a világ adhat nekünk. Az egyik a 
hatalom, amely nem működik, hiszen 
egy puccs elragadja tőled. Ugyanígy a 
hiúság is: ma tisztelnek, holnap sérte-
getnek, amint Jézussal történt virágva-
sárnap és nagypéntek között.  

Egészen más természetű azonban az 
a béke, melyet Jézus ajándékoz nekünk: 
„Jézus békéje egy személy, a Szentlélek! 
A feltámadás napján Jézus eljön a cená-
kulumba, és így köszön: Békesség nek-
tek! Megkapjátok a Szentlelket. Ez Jé-
zus békéje: egy személy, egy nagy aján-
dék. És amikor a Szentlélek belép a szí-
vünkbe, senki nem veheti el tőlünk a 
békét. Senki! Ez a béke végérvényes! És 
mi a mi dolgunk?” – tette föl a kérdést a 
Szentatya, majd így válaszolt:  „az, hogy 
őrizzük ezt a békét, amely nem a miénk, 
amelyet egy másik személytől kapunk 
ajándékba, aki a szívünkben lakozik, és 
elkísér bennünket egész életünkben. Az 
Úr adta nekünk ezt a békét.” 

Ezt a békét a keresztségben és a bér-
málásban kapjuk, de főként úgy, ahogy 
egy kisgyermek kapja az ajándékot: 
feltételek nélkül, nyitott szívvel. A 
Szentlelket pedig nem szabad kalitkába 
zárva őriznünk, segítséget kell kérnünk 
Isten e nagy ajándékától: „Ha veletek 
van a Szentlélek békéje és tisztában 
vagytok ezzel, ne nyugtalankodjék a 
szívetek. Legyetek biztosak. Szent Pál 
azt mondja, hogy sok megpróbáltatást el 
kell viselnie annak, aki be akar menni a 
mennyek országába. Ez mindegyikünkre 
igaz. Kisebb-nagyobb megpróbáltatások 
állnak előttünk. De ne nyugtalankodjék 
szívetek (vö. Jn 14,1), ez Jézus békéje. 
A Szentlélek jelenléte által megnyugszik 
szívünk. Nem érzéketlenné válik, hanem 
békére lel. Legyünk tudatában ennek a 
békének, amelyet csak Isten jelenléte 
adhat nekünk” – hangsúlyozta kedd 
reggeli homíliájában Ferenc pápa. 

Magyar Kurír 

 

 

Hajléktalanoknak adott adományok 

Templomunkban, mint az ferences templomhoz illik is, hajléktalan testvéreink 
koldulnak, s kérik a kedves Hívő Testvérek adományát.  

Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy sajnos azt figyeltük meg: az általuk kapott 
adományt a hajléktalanok nem tarthatják meg, hanem azt rendre át kell adniuk 
azon személyeknek, akiket a köznyelv ’koldusmaffiának’ nevez. 

A Ferences Testvérek célja az, hogy a ténylegesen a hajléktalan testvéreinket tá-
mogathassuk – és ne a rajtuk élősködő szervezetet. Ezért arra kérjük a kedves Hívő 
Testvéreket, hogy ne adjanak a templom bejáratánál álló hajléktalan testvéreinknek 
pénzadományt, hanem az erre szánt összeget vagy a Szent Erzsébet perselybe te-
gyék, vagy borítékban adják le a portára illetve sekrestyébe. Ebből az adományból – 
közvetlenül és ténylegesen – a templomunkba járó hajléktalan testvéreinket fogjuk 
élelmiszer csomaggal segíteni. 

Hálásan köszönjük mindezt a kedves Hívő Testvéreknek! 

fr. Horváth Achilles plébános 

 



Beiratkozás iskolai hitoktatásra 
Az állami általános iskolákban megkezdődött a beiratkozás. Kérjük a szülőket, hogy 
jelentkezzenek katolikus hitoktatásra, ezzel is tanúságot téve keresztény hitünkről. 
Az óvodákban is van lehetőség a hitoktatásra, plébániánk a Kitaibel Pál utcai, a 
Bolyai utcai, a Szemlőhegy utcai, a Fillér utcai és a Törökvész úti óvodában végzi 
ezt a szolgálatot. Jelentkezni az óvodákban lehet.  
 

 

A plébániai hittanos táborok időpontjai: 
Június 22-26-ig Mitaku (csak ministráns fiúknak) Esztergomban. Jelentkezési határ-

idő május 31.  

Július 16-20-ig Országúti Családos Tábor (OCST) plébániánk családjainak 
Péliföldszentkereszten. Jelentkezési határidő az előleg befizetésével május 19.  

Július 21-25-ig hittanos tábor általános iskolásoknak Pilisszentivánon. Jelentkezé-
si határidő május 31.  

A plakátokon és a plébánia honlapján találhatunk bővebb információkat 
 

 

Szentek ünnepei 
Május 26., hétfő, Néri Szent Fülöp ünnepe. 
Május 27.n, kedd, Canterbury Szent Ágoston püspök ünnepe. 
Május 30., péntek, Szent István Király ereklyéinek átvitelének ünnepe. 
Június 2., hétfő, Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk ünnepe. 
Június 3., kedd, Lwanga Szent Károly és társai vértanúk ünnepe. 
Június 5., csütörtök, Szent Bonifác püspök és vértanú ünnepe. 
Június 6., péntek, Szent Norbert püspök ünnepe.  
 

 

Humor:
Az általános kihallgatáson valaki gra-
tulál II. János Pál pápának névnapja 
alkalmából. 
- Köszönöm, de Ön téved - válaszol-

ja a Szentatya – ma nincs sem Já-
nos, sem Pál napja. 

- Ez igaz, viszont másodika van! 
 

Plébános a hittanórán: 
- Nevezzetek meg házassági akadá-

lyokat! 
Katika megszólal: 
- Ha senki nem akar feleségül venni! 

- Plébános úr, hisz maga a jövendő-
mondásban? 

- Természetesen nem. A múltkor is 
azt olvastam az újságban, hogy „A 

jövendő-mondó tanfolyamunk előre 

nem látott okok miatt elmarad.” 
 

 

- Miért hiányoztál tegnap a hittanórá-
ról, kisfiam? 

- Mert férjhez ment a nővérem! 
- Na jó, rendben van, de többet elő ne 

forduljon! 
 



Templomunk programjai (2014. május 25. – 2014. június 8.): 

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

Május 27-én, kedden 15 órakor lesz Benjámin atya temetése templomunkban. Sze-
retettel várunk mindenkit.  

Május 31-én, szombaton este 6 órakor Pasaréten lesz fr. Komáromi Jób pappá-
szentelése. Mindenkit szeretettel várunk! 

Júniusban minden nap az esti 7-es szentmisék után Jézus Szíve litániát imádkozunk. 
Június 1., vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepe, a 10-es szentmisén lesz 

az iskolások évvégi hálaadása, a Te Deum. Minden családot szeretettel hívunk, 
várunk a hálaadásra.  Az esti ½ 8-as szentmisén Székely János püspök atya fogja 
megbérmálni fiataljainkat. Imádkozzunk a bérmálkozásra készülőkért!  

Június 6., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.  
Június 8., Pünkösdvasárnap.  
 

 

A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Ezen túl az 
irodában – személyesen, vagy telefonon lehet az igényeket jelezni. 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 
összesen 101.000,- forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordí-
tottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

FIGYELEM: Június 1-től nyár miserend! 
Vasárnaponként délelőtt csak ½ 7-kor, ½ 9-kor, 10-kor és ½ 12-kor lesz szentmise! 
A szentmiséket azért vontuk össze, mert nyáron sokan elutaznak Budapestről, sokkal 
kevesebben jönnek misére, és a ferences testvérek is sok táborban, ifjúsági progra-
mon vesznek részt. A vasárnap esti szentmisék változatlanok, este 6 és ½ 8. Hétköz-
nap és szombaton reggel ½ 8-kor és este 7-kor lesznek szentmisék. 
 

 Templomunk nyári működési rendje (június 1-től): 

Miserend:  Hé-Szo: reggel 730 és este 7; Elsőpéntek: reggel 730, de. 10, és este 7; 
Vas.: reggel 630, 830, 10, és 1130; este 6 és 1930. 

Gyóntatás: Hé-Szo: de. 720-815, és 1800-1945; Elsőpénteken 930-1030  is;  
Vasárnap: de. 720-1200, du. 1730-1945;  

Iroda: Hé: de. ½9-11, Kedd és Csüt. du. ½6-7.; Sze és Pé: de. ½9-½12;  
 

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  


