
 

 

„Életedet eltölti 

javakkal, 

mint a sasé, 

 megújul ifjúságod.” 

(Zs 103.5) 

 

XVI. évfolyam 12. szám Pünkösdvasárnap 2015. május 24. 

Jézus földi útjának nem vége, hanem beteljesedése van 
 

Urunk mennybemenetele – Gondolatok 
az olvasmányokhoz (ApCsel 1,1–11; Ef 
4,1–13; Mk 16,15–20): „Galileai férfi-
ak! Miért álltok itt égre emelt tekintet-
tel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe 
emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan 
most szemetek láttára a mennybe ment” 
– két fehér ruhába öltözött férfi, angyal 
szólította meg ezekkel a szavakkal az 
égre meredő tekintetű apostolokat, akik 
tekintetükkel a fölemelkedő Jézust kísér-
tek. Urunk mennybemenetelének ünne-
pén, nem azt ünnepeljük, hogy Jézus fel-
ment a mennybe, elment, hanem azt, hogy 
előrement. Ez nagyon sok üzenettel bír. 
Jézus fölvitte a mennybe emberi termé-
szetünket, az Atya magához emelte Jé-
zus szent emberségét, az Ő élete örök ér-
vényre emelkedett: előrevételezés törté-
nik a jelenben, Isten titkos élete bennünk 
van. Az én életem is erre van meghívva: 
Jézussal találkozva az életem beteljese-
désre van meghívva az Atyánál. A legki-
sebb tettünknek is örök értéke van már. 

Az emberi életnek nem vége, hanem 
befejezése van. Jézus földi útjának nem 
vége, hanem befejezése, beteljesedése 
van. Az életünk belső magja, az előké-
szület az örök életre, a földi, megélt 
hivatásunkon keresztül. A végső célunk 
az előkészületünkön keresztül teljesedik 
be. Erre a végső céljukra figyelmezteti 
Szent Pál az efezusiakat: „… éljetek 
méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet 
kaptatok, teljes alázatban, szelídségben 
és türelemben. Viseljétek el egymást 
szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a 
béke kötelékével fenntartsátok a lelki 
egységet.” Urunk mennybemenetelének 
ünnepén gondolnunk kell a saját életünk 
befejezésére. Értelmes befejezése van 
annak, amit itt a földön elkezdtünk. Eh-
hez a hivatáshoz kell méltón élnünk, 
ezért kell alázatosnak, türelmesnek és 
szelídnek lenni, ezért kell szeretettel 
lennünk egymás iránt, békességben, 
lelki egységben. 

 



„… fölvétetett a mennybe, és helyet 
foglalt az Isten jobbján … együtt mun-
kálkodott velük” – olvassuk Márknak. A 
tanítványok feladatul kapták, hogy min-
denütt hirdessék az evangéliumot, és 
éppen az evangélium hirdetésében, és 
nem másban, megtapasztalják az Úr 
együttműködő segítségét. Jézus a koz-
mosz Ura, akinek hatalma fölötte van a 
természetnek, a kígyók, mérgek, ördö-
gök hatalmának, egyetemes misszióval 
bízza meg a tizenegy tanítványt. 
Mennybemenetele és megdicsőülése, az 
egyház ősi hite, és ez a hit kibővül az Ő 
együttműködő segítségének megtapasz-

talásával, ami éppen a feladatul kapott 
küldetés teljesítésében nyilvánul meg. 
Mennybemenetele nem jelenti azt, hogy 
elment, és magára hagyta az Ő közössé-
gét. A közösség feladata teljesítésében 
tapasztalja az Ő közelségét: „ők pedig 
elmentek, és mindenütt hirdették az 
evangéliumot. Az Úr együtt munkálko-
dott velük, és az igehirdetést megerősí-
tette…” Isten élete bennünk van, a tet-
teknek örök értéke van már. A végső cél 
a az előkészület, éppen a ránk bízott 
feladat teljesítésén keresztül. 

Pék Sándor/Magyar Kurír 

 

 

Országúti Családos Tábor 2015. 
Idén negyedszer kerül megrendezésre a plébánia családos tábora, ahol kötetlenebbül, 
lelki és testi pihenés mellett ismerhetjük meg egymást, és gyarapodhatunk új közös-
ségi élményekkel. Szeretettel várunk minden családot. A tábor időpontja: július 29 – 
augusztus 2., helyszín: Mátraverebély-Szentkút. Részletek a portafolyosón található 
plakáton. 
 

 

Jótékonysági koncert Kárpátalja javára 
Schubert műveiből ad négykezes jótékonysági zongorakoncertet a kárpátaljai 
rászorultak javára, Kemenes András és Palojtay János június 14-én a Zeneaka-
démián. A hiperinfláció és a drasztikus drágulás, a háború sújtotta  Ukrajnában, 
családok ezreit kiszolgáltatott helyzetbe taszított! Kárpátalján mi ferencesek ezt napi 
szinten tapasztaljuk. Az estet, melynek védnöke Herczegh Anita, a köztársasági el-
nök felesége, a Ferences Rendtartomány szervezi. Jegyek a Zeneakadémia jegyirodá-
jában kaphatók. Bővebb információ a plakátokon, a Zeneakadémia és a ferencesek 
honlapján. 
 

 

A nyári hittanos tábor július 20-tól 24-ig Mátraházán lesz. 
Jelentkezési lap már kapható a portán. 

 

 

Nepál:  „Én hindu vagyok, ti pedig keresztények, és a ti Istenetek megvédte a falun-
kat. Mindenki itt volt az ünnepen, és ezért senki sem halt meg ebben a faluban a föld-
rengés miatt. Soha nem fogjuk ezt elfelejteni. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt 
vagytok.” ... Különleges módon adott nyomatékot az Úristen ezen a helyen és ebben 
az időben Tek testvér pappá szentelésének… 

A teljes cikk a Magyar Kurír honlapján olvasható: 
http://magyarkurir.hu/hirek/-ti-istenetek-megvedte-falunkat 



Közösségeink: 
Asszonyima 

 
Történetünk egyszerű ám mégis nagyon sok gyümölcse termett az évek alatt. 

Édesanyák vagyunk, akik az 10-es Szentmisére járunk családjainkkal. Egy új 
gyermek érkezése a családba bizony a hatalmas öröm mellett újabb feladatot, küz-
delmet ad egy édesanyának, és mivel ezt mindannyian átéltük, adta magát, hogy 
elindítsuk az évszázados hagyományokkal rendelkező, manapság egyre több helyi 
közösségben reneszánszát élő komatál intézményét, vagyis hogy egy baba születését 
követő hetekben főzzünk az édesanya helyett a családnak. Nagy segítség ez az édes-
anyának, és nem utolsósorban kiváló közösségépítő szolgálat is, hiszen új ismeretsé-
gek köttetnek, és megélhetjük a közösség együtt érző, támogató erejét. 

Egy másik mozzanat történetünkben a második OCST (Országúti Családos Tá-
bor) 2013-ban, amikor az egyik délután – spontán módon – amíg az apukák gyerme-
keinkkel játszottak, mi asszonyok, édesanyák összeültünk beszélgetni. Annyira jól 
sikerült ez az alkalom, hogy a 2014-es táborban magától értetődő módon már prog-
ramként szerepelt az asszonykör. Itt tovább fűztük, hogy jó lenne évközben is talál-
kozni, imádkozni, erősíteni egymást a hétköznapok mókuskerekében.  

Hiszem, hogy a Szentlélek indíttatása volt, hogy összejöjjünk imádkozni, mint 
ahogy a Lélek műve volt az is, hogy egyik kedves testvérünk - aki jelenleg Brüsszel-
ben él családjával –átküldött egy cikket, mely arról szól, hogy a Brüsszelben élő 
magyar édesanyák heti rendszerességgel összejárnak imádkozni. Egyértelmű volt a 
hívás, hogy itt a plébánián is jöjjünk össze imádkozni, járjunk közben férjeinkért, 
gyermekeinkért, önmagunkért, a ferences atyákért és saját szándékainkért. Hisszük, 
hogy az imában erő rejlik, és amellett, hogy otthonainkban és munkahelyeinken 
szolgálunk, az ima által erőt gyűjthetünk Jézusból, egymásból. Ahogy az evangéli-
umban is szerepel: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott 
vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Jelenleg 53-man vagyunk, akik igent mondtunk a 
kezdeményezésre, még ha nem is tudunk mindig ennyien összejönni, ketten-hárman 
mindig vagyunk. Kéthetente találkozunk, minden hónap 2. és 4. péntek estéjén 8 
órakor. Ez az erő a szolgálatainkban is jelentkezik, pl. egy keresztúti imádságban 
vagy bográcsozásnál, amit a plébániára járó jubiláns házasok megáldásának ünnepén 
tartunk. Szeretettel hívunk mindenkit, aki szívesen részt venne az asszonyimán. 

Testvéri szeretettel: 
   Szelényi Barbara 

 

 

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 három hétben a perselyben 
összesen 27.580.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordí-
tottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 



Templomunk programjai (2015. május 24. – 2015. június 7.): 
Május 24. Pünkösdvasárnap. 
Május 30-án, szombaton a 17.30-kor kezdődő Mária-köszöntőn a Kapisztrán Kórus 

énekel, a 18 órakor kezdődő szentmisén Gounod C-dúr miséje szólal meg. 
Május 31-én, vasárnap 16.30-kor Köcsky Tibor orgonahangversenye lesz templo-

munkban.  
Júniusban az 19.00-es szentmisék után Jézus Szíve litániát imádkozunk. 
Június 5., első péntek, délelőtt 10 órakor és 19.00-kor is lesz szentmise.  
Június 7-én, Úrnapján a 10 órai szentmise után úrnapi körmenet lesz. A 11.30-as 

misét a körmenet miatt 12.00-kor kezdjük. A 18 órakor kezdődő szentmisén 
Mozart: Koronázási miséjét énekli a Kapisztrán Kórus. 

 

 

A templomunkban kolduló hajléktalanok nem tarthatják meg a testvérektől kapott 
pénzt, mert elveszik tőlük. Ezért arra kérjük a kedves testvéreket, hogy élelmiszerrel 
támogassák őket. 
 

 

Az egyházi év főbb ünnepei: 
Május 26., kedd, Néri Szent Fülöp ünnepe. 
Május 27., szerda, Canterbury Szent Ágoston püspök ünnepe. 
Június 1., hétfő, Szent Jusztínusz vértanú ünnepe. 
Június 2., kedd, Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk ünnepe. 
Június 3., szerda, Lwanga Szent Károly és társai vértanúk ünnepe. 
Június 5., péntek, Szent Bonifác püspök és vértanú ünnepe. 
Június 6., szombat, Szent Norbert püspök ünnepe. 
 

 

FIGYELEM - Nyári miserend! 
Június 1-jétől, hétfőtől augusztus 30-ig a nyári miserend lép életbe: hétköznapokon 
és szombaton 18 óra helyett 19 órakor lesz a szentmise. Vasárnaponként a 12.30-as 
szentmise elmarad. A gyóntatási rend is változik, lásd az alábbi táblázatban. Az iroda 
nyitva tartása nem változik. 

Templomunk nyári működési rendje (június 1-től): 

Miserend:  H-Szo: 730 és 1900; Elsőpéntek: 730, 1000, 1900;  
Vas.: 630, 830, 1000, 1130; 1800 és 1930. 

Gyóntatás: H-Szo: 730-815, és 1830-1915; Elsőpénteken 730-815,  930-1030, 1730-2000;  
Vas.: 730-1200 és 1730-2000. 

Iroda:   H: 830-1100 és 1700-1830; K: de. zárva, du. 1630-1800; Sz: 830-1100 és 1630 - 
1800; Cs: 830-1100 , du. zárva, P: de. és du. is zárva. 

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 


