
 

 

„Igazságban ítéli meg a 

föld kerekségét, s a 

népeket hűsége szerint.” 

(Zs 95) 

 
 

XV. évfolyam 18. szám Évközi 29. vasárnap 2014. október 19. 

Ferenc pápa: Isten jósága határtalan, és senkit sem rekeszt ki

Kedves testvérek, jó napot kívánok! – 
mondta a Szentatya október 12-én, 
délben, az Apostoli Palotában lévő 
dolgozószobája ablakából köszöntve a 
Szent Péter teret megtöltő nemzetközi 
hívősereget. 

Beszédében a vasárnapi evangéliumi 
szakaszt magyarázta: Jézus ezen a vasár-
napon az Isten hívására adott válaszról 
szól nekünk. Isten – akit egy király sze-
mélyesít meg – menyegzői lakomára 
hívja meg az embereket (vö. Mt 22,1-
14). A meghívásnak három jellemzője 
van: ingyenesség, széleskörűség és 
egyetemesség. 

Sokan vannak a meghívottak, de 
valami meglepő történik: a kiválasz-
tottak közül senki nem fogadja el a 
meghívást, más dolguk van; vannak, 
akik közömbösek, mások nem törődnek 
a meghívással, sőt, egyenesen bosszantja 
őket. Isten jó hozzánk, ingyenesen kínál-
ja fel barátságát, ingyenesen kínálja fel 
örömét, az üdvösséget, de olyan sokszor 
nem fogadjuk el adományait, saját anya-

gi gondjainkat, érdekeinket helyezzük 
előtérbe, és akkor is, amikor az Úr 
szívünkben hív minket, sokszor úgy tű-
nik, hogy zavar bennünket. 

Egyes meghívottak egészen odáig 
mennek, hogy megverik, sőt, meg is ölik 
a király szolgáit, akik a meghívást 
viszik. Azonban a meghívottak nemle-
ges válasza ellenére Isten terve nem sza-
kad félbe. Az első meghívottak vissza-
utasító magatartásával szemben Isten 
nem függeszti fel az ünnepséget, hanem 
megújítja meghívását, kiszélesítve azt 
minden ésszerű határon túlra. 

Szolgáit a terekre, az útkereszte-
ződésekre küldi, hogy gyűjtsenek össze 
mindenkit, akit ott találnak. Átlagembe-
rekről van szó, szegényekről, magukra 
hagyottakról, kisemmizettekről, jókról 
és rosszakról, megkülönböztetés nélkül. 
A rosszak is meghívást kapnak – hang-
súlyozta a pápa. A terem megtelik „kire-
kesztettekkel”. Az evangélium, amelyet 
egyesek visszautasítottak, váratlan befo-
gadásra talál sok szívben. 

 



Isten jósága határtalan és senkit sem 
rekeszt ki, ezért az Úr adományainak 
lakomája egyetemes, mindenkinek szól. 
Mindenkinek megadatott a lehetőség, 
hogy válaszoljon meghívására, senkinek 
sincs joga hozzá, hogy kiváltságosnak 
érezze magát, vagy exkluzív jogokat kö-
veteljen magának. Mindez arra késztet 
bennünket, hogy legyőzzük azt a szo-
kásunkat, hogy kényelmesen a közép-
pontba helyezzük magunkat, mint ahogy 
a papok vezetői és a farizeusok tették. 
Ezt nem szabad megtennünk: nekünk 
meg kell nyílnunk a perifériák felé, elis-
merve, hogy a társadalom peremén élők, 
azok is, akiket a társadalom kivetett 
magából és megvet, ők is Isten nagy-
lelkűségének tárgyai. Mindannyian arra 
kaptunk meghívást, hogy ne szorítsuk 
Isten Országát a „templomocskák” kor-
látai közé, hanem tágítsuk ki az egyházat 
Isten Országa dimenzióira. 

Azonban van egy feltétele annak, 
hogy a menyegzői lakomán maradhas-
sunk: „menyegzős ruhát” kell felven-
nünk. Ajánljuk Szűz Mária közbenjárá-
sába számos fivérünk és nővérünk drá-
máját és reményeit, akik kirekesztettek, 
akik gyengék, akik kivetettek, akiket 
megvetnek, akiket hitük miatt üldöznek. 
Fohászkodjunk, hogy Mária oltalmazza 
a püspöki szinódus munkáját, amely 
ezekben a napokban folyik a Vatikánban 
– kérte Ferenc pápa a vasárnap déli 

Úrangyala elimádkozása előtt mondott 
beszédében. 

Az Úrangyala elimádkozása után 
Ferenc pápa a genovai Őrködő Szűz-
anyához fohászkodott. „Ebben a pilla-
natban Genova városára gondolunk, a-
melyet ismét árvíz sújtott. Imádkozom 
az árvíz áldozatáért és mindazokért, akik 
súlyos károkat szenvedtek. 

Az Őrködő Szűzanya nyújtson 
támaszt a kedves genovai lakosoknak, 
hogy elkötelezett szolidaritással küzdjék 
le a nehéz megpróbáltatást. Mindnyájan 
imádkozzunk az Őrködő Szűzanyához” 
– hangzott a pápa kérése, majd a 
hívekkel együtt elimádkozott egy 
Üdvözlégy Máriát. Őrködő Szűz Mária, 
óvd meg Genova városát! – fohászko-
dott Ferenc pápa. 

A pápa köszöntötte a Szent Péter 
téren megjelent zarándokokat, a csalá-
dokat és a plébániai csoportokat, közöt-
tük azt a 450 hívőből álló küldöttséget, 
amely Kanadából érkezett, hogy részt 
vegyen a két új szentért bemutatott hála-
adó szentmisén. Az új szentek ébresszék 
fel a fiatal kanadaiak szívében az apos-
toli buzgóságot – mondta Ferenc pápa. 

Köszöntötte többek között a lengyel 
hívőket is, akik a „Pápa Napja” alkal-
mából különféle karitatív akciókat 
kezdeményeztek. 

Végül Ferenc pápa mindenkinek szép 
vasárnapot, jó ebédet kívánt, megismételve 
szokásos kérését: imádkozzatok értem! 

Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír 
 

 

Egyházi ünnepek: 
Október 22., szerda, Boldog II. János Pál Pápa ünnepe. 
Október 23., csütörtök, Kapisztrán Szent János ünnepe.  
Október 25., szombat, Szent Mór püspök ünnepe. 
Október 28., kedd, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe. 
Október 31., péntek, Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú ünnepe. 



Ifjúsági imaest lesz templomunkban 

„ Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben,  

ott vagyok közöttük” (Mt 18,20) 
 

Ifjúsági Szentségimádás nem csak fiataloknak! 
Október 22-én szerdán, 19.30-20.30-ig,  a Sámuel közösség nyitott alkalmat tart, az 

Országúti ferences templomban! 
 

Várunk Téged, hogy együtt imádkozzunk! 
 

A Kapisztrán Kórus november 2-án, vasárnap a 18 órakor kezdődő szentmise 
keretében Gabriel Faure: Requiemét énekli. Közreműködik: Nagy László Adrián 
orgonaművész, vezényel: Lógó Tibor 
 

Az Országút Társulat (főként) fiú tagokat toboroz 

Várunk, hívunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk, akár lépett már ilyes 
deszkákra korábban, akár nem. Honlapunk alapján bátrak és rémültebbek 

is képet kaphatnak rólunk, s csaphatnak a tenyerünkbe vagy foghatják 
menekülőre a dolgot - tetszés szerint. 

Szeptemberi kezdésünk miatt a csapni vágyók sokat ne késlekedjenek. 
Próbák: keddenként 18-21-ig 

 
 Honlapunk: www.orszagut.comze.com. 

Jelentkezés: orszagut.tarsulat@gmail.com 
 

 

ORSZÁGÚTI  ORGONAESTEK 

Ősszel három európai hírű orgonista ad koncertet templomunkban! 
Legközelebb október 26-án, vasárnap du. 16.30-kor Ruppert István 

orgonaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgonatanára, a győri 
zeneművészeti főiskola igazgatója, korábban több győri katolikus templom 

orgonistája lép fel. A belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadunk. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Előzetesen hirdetjük:  

November 15-én szombaton, templomtakarítás lesz. Jelentkezni a sekrestyében 
elhelyezett papíron lehet. Szeretettel várjuk a kedves híveket erre a szolgálatra! 

November 29-én szombaton, adventikoszorú-készítést szervezünk a családoknak.  
A részleteket később közöljük. 

 



Templomunk programjai (2014. október 19. – 2014. november 2.): 

Október 19., Missziós vasárnap, országos gyűjtés lesz a missziók javára. Kérjük a 
testvérek nagylelkű adományait! A perselybevételekkel a missziók ügyét 
támogatjuk. 

Október 26-án, vasárnap 16.30-kor egyházzenei hangverseny lesz templomunk-
ban. További részletek a belső oldalon. 

November 1., szombat, Mindenszentek napja, parancsolt ünnep. Ezen a napon 
reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor, este 6 órakor és este ½ 8-kor tartunk szentmisét. 
Mindenszentek napján az esti 6 órás szentmisében a szentek közbenjárását 
kérjük plébániánk tagjainak megszentelődéséért.  

November 2-án, vasárnap, az esti 6 órás szentmise után lesz a közös megemlékező 

imádság elhunyt szeretteinkért.  
November 1-8. között mindazok, akik a temetőben elhunyt szeretteikért imádkoznak, 

számukra teljes búcsút nyerhetnek. Ennek feltételei: szentgyónás, szentmisén 
való részvétel, szentáldozás, valamint egy Hiszekegy és egy Miatyánk 
elimádkozása a pápa szándékára. 

 

 

Novemberben és decemberben minden nap reggel ½ 8-kor szentmisét mutatunk be 

kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, és ugyanitt 
adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a szentmiséken 
imádkozni szeretnének. 
 

 

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

 

A lemondások perselye továbbra is várja a testvérek adományait. Az elmúlt két 
hétben a perselyben összesen 42.200,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok 
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

Zsolozsma a templomban: vasárnap estétől péntek estig reggeli imaóra 7 órakor, 
napközi imaóra 12.15-kor, esti imaóra 17.35-kor.  
 

 

 

Templomunk tanévi működési rendje (szeptember 1-től): 

Miserend:  H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;  
Vas.: 630, 830, 1000, 1130 1230; 1800 és 1930. 

Gyóntatás: H-Szo: 720-815, és 1800-1915; Elsőpénteken 720-815, 930-1030, 1730-2000;  
Vas.: 800-1300 és 1730-2000. 

Iroda:   H: 830-1100 és 1700-1900; K, Cs, P: 830-1100; Sz: de. zárva, du. 1600-1800. 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1000 példányban. Felelős kiadó: P. Bán Zsolt Jónás 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 


