
 

 

„Mind, akik félik  

az Urat,  

őbenne bíznak!” 

(Zs 115.11) 

 

XVI. évfolyam 13. szám Úrnapja 2015. június 7. 

Terjedjen ki Krisztus jelenlétének áldása az egész világra! 
Összefoglaló Erdő Péter bíboros atya 2014. június 22-én mondott homíliájáról 

 

Az Egyház teljes közösségének leg-
nagyszerűbb kifejezése és erőforrása az 
Eucharisztiában való közös részesedés – 
fogalmazott Erdő Péter bíboros tavaly az 
Oltáriszentséget ünneplő úrnapi szent-
misében a budapesti Szent István-
bazilikában. 

Az Oltárszentség számunkra áldozat, 
szent lakoma, szent jelenlét. Ajánljuk 
neki életünket! 

Krisztus testének és vérének ünnepe 
nem általánosságban beszél a hitről, 
mint az örök élet feltételéről, hanem a 
hit tágabb valóságában egyetlen pontra 
irányítja figyelmünket és ezzel kifeje-
zésre juttatja az Úrnapja, az Oltáriszent-
ség alapítása ünnepének üzenetét – 
kezdte szentbeszédét Erdő Péter. Az 
örök élet abból fakad, hogy Krisztus 
testével táplálkozunk – mutatott rá. Eb-
ben az ünnepben megjelenik előttünk az 
utolsó vacsora képe. Látjuk az Urat, 

amint megtöri a kenyeret. Az utolsó 
vacsora asztalközössége elővételezi, 
titokzatosan előre megjeleníti minden 
idők Egyházának közösségét. Az evan-
gélium leírásának erős kifejezései szinte 
sulykolják: Jézus emberi valósága nem 
csak látszat. Az eucharisztikus test és 
vér legreálisabb jelenlét, az Oltáriszent-
ségben való részesedés igazságát tárja 
fel előttünk – mondta a főpásztor. 

Az Eucharisztia a legbensőségesebb 
közösség misztériuma, benne Krisztus 
élő személye a táplálékunk. Az ebben 
való részesedés megszentelődést kívánt, 
belsőleg megtisztulva, az imádás maga-
tartásával kell közeledünk hozzá. Így a 
gyengeségeivel küzdő ember és az Egy-
ház közössége számára az Eucharisztiá-
ban való közös részesedés segítség és 
erőforrás. 

Az Eucharisztia ezen kiemelkedő ün-
nepe minden korban erőforrást jelentett 

 



az ember számára, ezt erősítette az ün-
nephez később kapcsolt körmenet is. Az 
Oltáriszentség ereje és sugárzása ily 
módon áthatol templomaink falán. Jelzi, 
hogy Krisztus mindig úton van a világ 
felé. 

A körmenetben Krisztust hordozzuk 
városunk utcáin, és közben az Ő jóságá-
ra és szeretetére bízzuk ezeket az utcá-
kat, Budapest városát. Rábízzuk min-

dennapi életünket, neki ajánljuk a bete-
gek szenvedését, a fiatalok és az idősek 
magányát, minden kísértést és minden 
félelmet, minden sikert és minden örö-
met – fogalmazott Erdő Péter. Az úrnapi 
körmenet nagy és nyilvános áldás kíván 
lenni városainkra és falvainkra. Terjed-
jen ki Krisztus jelenlétének áldása az 
egész világra! – imádkozott a főpásztor. 

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 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 48.775.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordí-
tottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

 

A Hírharang következő száma 2015. szeptember 6-án jelenik meg. 



Az egyházi év ünnepei: 

Június 11., csütörtök, Szent Barnabás apostol ünnepe. 
Június 12., péntek, Jézus Szentséges Szívének ünnepe. 
Június 13., szombat, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe. 
Június 15., hétfő, Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő ünnepe. 
Június 24., szerda, Keresztelő Szent János Születése (főünnep)  
Június 26., péntek, Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál ünnepe. 
Június 27., szombat, Jézus Szentséges Szíve ünnepe. 
Június 29., hétfő, Szent Péter és Pál Apostolok főünnepe 

Július 2., csütörtök, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél ünnepe. 
Július 3., péntek, Szent Tamás Apostol ünnepe. 
Július 15., szerda, Szent Bonaventura ünnepe ünnepe. 
Július 16., csütörtök, Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepe. 
Július 22., szerda, Szent Mária Magdolna ünnepe. 
Július 23., csütörtök, Szent Brigitta Európa társvédőszentjének ünnepe. 
Július 24., péntek, Árpád-házi Szent Kinga ünnepe. 
Július 25., szombat, Szent Jakab Apostol ünnepe. 
Július 29., szerda, Szent Márta ünnepe. 
Július 30., csütörtök, Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter ünnepe. 
Július 31.péntek, Loyolai Szent Ignác ünnepe. 

Augusztus 1., szombat, Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító ünnepe. 
Augusztus 4., kedd, Vianney Szent János áldozópap ünnepe. 
Augusztus 6., csütörtök, Urunk Színeváltozásának ünnepe. 
Augusztus 7., péntek, Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát 

ünnepe. 
Augusztus 8., szombat, Szent Domonkos ünnepe. 
Augusztus 10., hétfő, Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe. 
Augusztus 11., kedd, Szent Klára ünnepe. 
Augusztus 12., szerda, Chantal Szent Johanna Franciska ünnepe. 
Augusztus 13., csütörtök, Boldog XI.Ince pápa ünnepe. 
Augusztus 14., péntek, Szent Maximilián Mária Kolbe ünnepe. 
Augusztus 19., szerda, Szent Bernát ünnepe. 
Augusztus 20., csütörtök, Szent István Király (főünnep)  
Augusztus 21., péntek, Szent X.Piusz Pápa ünnepe. 
Augusztus 22., szombat, Boldogságos Szűz Mária Királynő ünnepe. 
Augusztus 24., hétfő, Szent Bertalan apostol ünnepe. 
Augusztus 25., kedd, Szent Lajos, Kalazanci Szent József ünnepe. 
Augusztus 27., csütörtök, Szent Mónika ünnepe. 
Augusztus 28., péntek, Szent Ágoston ünnepe. 
Augusztus 29., szombat, Keresztelő Szent János Vértanúságának ünnepe. 



Templomunk programjai (2015. június 7. – 2015. szeptember 6.): 

Júniusban az 19.00-es szentmisék után Jézus Szíve litániát imádkozunk. 
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. 

Június 19-én, pénteken egész napos szentségimádást tartunk. 
Július 5., vasárnap, Péter-fillér gyűjtés lesz. 
Július 11. szombat, Szent Benedek, Európa fővédőszentjének ünnepe, Benedek 

testvér névnapja, imádkozzunk érte.  
Július 14. kedd, Lellisi Szent Kamill áldozópap ünnep, Kamill atya névnapja, imái-

kat kérjük érte! 
Június 17-én, pénteken egész napos szentségimádást tartunk. 
Augusztus 2. vasárnap, Angyalos Boldogasszony, Portiunkula ünnepe, templomunk-

ban a szokásos feltételekkel teljes búcsú nyerhető.  
Augusztus 15., szombat Szűz Mária Mennybevételének ünnepe, parancsolt ün-

nep! (Nagyboldogasszony). Szentmisék templomunkban 730 és 1900 kezdődnek. 
Augusztus 21én, pénteken egész napos szentségimádást tartunk. 
Augusztus 31., hétfőtől ismét a téli rend szerint tartjuk a szentmiséket és a gyóntatást. 
Szeptember 3-án, csütörtökön egésznapos Szentségimádást tartunk a 7.30-as mise 

végétől a 18.00 órai 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 hívunk és várunk 
mindenkit!  

 

 

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

 

A plébánosi fogadóóra nyáron szünetel. 
 
 
 

Templomunk nyári működési rendje (június 1-től augusztus 30-ig): 

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 


