
 

 

„Te vagy menedékem, 

megmentesz a félelemtől, 

s körülveszel  

a szabadulás dalaival.” 

(Zsolt 32.7) 

 

XVI. évfolyam 17. szám Évközi 29. vasárnap 2015. október 18. 

Alkantarai Szent Péter 
 

Október 19-én ünnepeljük Szent Pé-
ter ferences szerzetest, aki egy spanyol-
országi kis városkában Alcantarában 
született 1499-ben. Teológiát tanult a 
salamanca-i egyetemen, majd belépett az 
obszerváns ferencesek közé, és 1524-
ben pappá szentelték. Több kolostorban 
volt elöljáró, s közben számos missziós 
körutat tett. Főleg a megfeszített Krisz-
tusról prédikált. Missziói alatt valóságos 
nagyságú kereszteket állított föl. A 
templomunkban hátul a Mária kápolná-
nál is látható hasonló missziós kereszt, 
bár azt az elmúlt század népmissziói 
emlékére állították. Írói tevékenysége is 
jelentős, hiszen az imádkozni tanító 
könyve, imádságra vezérlő kalauza „Az 
elmélkedés aranykönyve”, kézről-kézre 
járt. A rendtársak életében mindig sür-
gette az eredeti szentferenci szellemisé-
get, szigorúságot, melyet az arabidábai 
remeteségben meg is valósított. Életében 
lelki tanácsadója volt Avilai Szent Te-
réznek, akit mindenben támogatott a 

karmeliták megreformálásának ügyében. 
Szent Teréz úgy jellemzi, hogy bár so-
vány, száraz, kevés beszédű testvér volt, 
„mégis annyi jóság, kedvesség s olyan 
életszentség töltötte el, hogy senkit sem 
hagyott válasz nélkül.” Meghalt 1562. 
október 18-án, az Egyház 1629-ben 
avatta szenté.  

Talán kevesen tudják, hogy a 13. 
századi templom romjaira 1743-ban 
épült Pesti Ferences Templom védő-
szentje Alkantarai Szent Péter, s búcsú-
napját október 19-én tartjuk.  

Részlet Szent Péternek Szent Terézhez 
írt leveléből: „Mert Isten csak jót taná-

csolhat. Nem is nehéz azt követni, csak 

hitetlennek és az Istenben kevésbé bízó-

nak. Hiszen az ilyeneket az emberi okos-

kodás szabályai vezérlik. Aki a tanácsot 

adja, az a segítséget is bőségesen adja. 

Ő mindenható. Az embertől, ha csak ön-

magát adja, nem jöhet tanács, hiszen in-

kább szeret jó színben föltűnni... Annál 

inkább akar és tud a Jóság segíteni 

 



azoknak, akik a tanácsait követi. Segíti 

őket, hogy a jóban előrehaladjanak.” 
Könyörgés Szent Péter ünnepén: Is-

tenünk, te Szent Pétert a csodálatraméltó 
bűnbánat és a legmagasabb szemlélődés 

kegyelmével tüntetted ki: engedd kegye-
sen, hogy érdemeinek segítségével tes-
tünket mis megfékezzük, és így a meny-
nyei ajándékok részesei lehessünk. 

 

Szent Vendel és a teremtés megőrzése 

Talán sokan furcsállják a címet, hi-
szen Szent Ferenc a Teremtésvédelem 
védőszentje, róla olvassuk, hogy nagyon 
szerette hallgatni a madarak énekét, sőt 
bíztatta is őket az istendicséretre. Most 
mégis Szent Vendelről szeretnék írni. 
Vendel, vagy Wendalin Skóciában szü-
letett 554 körül, ír-skót nemzetségből 
származott. Apja egy nemzetségfő, a mi 
fogalmaink szerint talán király lehetett. 
Fia a keresztény hitben nevelkedett, de 
apja mégsem örült neki, hogy fia a ke-
resztény műveltségben szeretne előreha-
ladni, az imádságban erősödni, sőt talán 
papság felé is vonzódik. A tanulástól el 
akarta vonni, ezért a nyájak őrzését bízta 
rá. A juhok legeltetése közben, a termé-
szet csendjében, megerősödött szívében 
a remeteség, az Istenben elmerült szem-
lélődés utáni vágy. El is zarándokolt 
Rómába, s úgy tervezte, hogy Jeruzsá-
lem felé halad tovább. Ebben az időben 
azonban az arabok és a perzsák feldúlták 
a Szentföldet, s elpusztítottak minden 
keresztény zarándokhelyet. Így vágya 
nem teljesülhetett, ezért hazaindult. Ha-
zafelé útjában társaival megálltak Trier 
közelében, s ott le is telepedtek, böjtöl-
tek, imádkoztak, szigorú életet éltek. 
Egyszer-egyszer azonban kolduláshoz 
kellett folyamodniuk, de az egyik gazda 
megszidta: Miért nem segít inkább má-
sokon? Ez arra késztette, hogy elszegőd-
jön pásztornak. Egy idő után, azonban 
visszatért a remeteségbe, társaival kö-

zösséget alkotott, s bencés regula élték 
mindennapjaikat, Vendelt választva meg 
elöljárójuknak. Így halt meg 617-ben. 
Sírját a remetekunyhója helyére ásták, 
nem sokkal később zarándokhellyé vált 
sírja, s kápolnát építettek fölé. Különö-
sen a járványok idején kérték segítségét. 
Ma zarándokhely a kápolna, körülötte 
nőtt ki a Szent Wendel városka.  

Emléknapját október 20-án üli az 
egyház. Tiszteletét Magyarországon 
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök 
terjesztette el, aki a Sümeg melletti Diá-
kiban kápolnát építtetett a tiszteletére. 
Szobrait főleg a Dunántúlon, Buda vidé-
kén és a Jászságban állították fel. Temp-
lomunkban a szószék tetején látható 
alakja. A szószéket még az ágostonosok 
készíttették, s eredetileg a tetején Szent 
Ágoston állott, de 1780-ban szegény 
Szent Ágostont „száműzték”, s helyére 
állították Vendelt, aki a juhait terelgeti. 
(Szent Ágoston mégis itt maradt a szó-
szék négy domborművén, ahol prédikál, 
az önéletrajzát írja, regulát ad a nővé-
reknek, s álmában egy gyermekkel be-
szélget a tengerparton.) Napjainkban 
figyelmeztet minket, a természetben 
szívesen időző Vendel, hogy a világ által 
diktált embertelen tempó, rohanás, hab-
zsolás nem fokozható már tovább. A 
természetet oly mérhetetlenül kiaknáz-
tuk, hogy már feléltük a következő nem-
zedék nyersanyagait is. Nagyon örültem, 
amikor az elmúlt évben elkezdődött az 



udvarunkon a termelői piac, remélhető-
leg (minden bürokráciát legyőzve) az 
engedélyeket sikerül beszerezni és foly-
tatódhat ez a remek kezdeményezés. 
Igazából nincs is szükségünk az egész 
világon végig utaztatott termékek jelen-
tős részére, hiszen helyben is elő lehet 
állítani nagyon sok mindent.  

Ferenc pápa júniusban jelentette meg 
enciklikáját a teremtett világ iránti fele-
lősségről Laudato si' – Áldott légy! 

címmel. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
nem szabad csupán gazdasági mutatók-
kal mérni a fejlődést, hiszen sokszor a 
környezet pusztításával, mások elszegé-
nyedésével jár együtt: a piaci logika a 
legvédtelenebbeknek, a szegényeknek, 
és a természetnek árt. A természetre, a 
teremtés rendjére való odafigyelés sok-
szor csak apróságokon múlik.  

Varga Kamill testvér 

 

 

Családesték 

Előadás- és beszélgetéssorozatot indítunk Családesték címmel szülőknek és leendő 
szülőknek. Az őszi félévben 4 alkalmat tervezünk szerdai napokon 19.30-kor a II. 
emeleti hittanteremben. Mottó: "Aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben, 
engem fogad be...". Az őszi félév alkalmai a család születése címet kapták. A be-
szélgetésindító előadásokat Nényei Gábor és felesége Gabriella tartják, mindenkit 
szeretettel várunk. Első alkalom október 14. témája: A család születése. 2. alkalom: 
október 28. Anyává válni. 3. alkalom: november 11. Az Apa pótolhatatlan. 4. alka-
lom: november 25. Nagyszülők, rokonok, barátok helye a megszületett családban 
 

 

Kilátó 

A gyóntatások és lelkivezetések során egyre gyakrabban találkozunk azzal a jelen-
séggel, hogy olyan problémákkal fordultok hozzánk, papokhoz, melyek vagy túl 
nőnek egy gyóntatáson, lelkivezetésen, vagy más irányú segítséget kívánnak. Közös 
nehézsége ez korunkban hívőknek és nem hívőknek egyaránt.  

Hogy ilyen esetekben is segítséget tudjunk nyújtani, ezért hoztuk létre a KILÁTÓ 
nevű mentálhigiénés központot, mely Pasaréten a Kájoni házban, és itt a Margit 
körúti plébánián működik. A KILÁTÓBAN hívő szakemberek állnak rendelkezése-
tekre a megadott hétköznapokon segítőbeszélgetésekkel. Ezen túl pedig különböző 
tematikus csoportok, valamint bibliodráma és pszichodráma csoportok indításával 
szeretnénk segítségére lenni mind hívő, mind nem hívő embertársainknak. A 
csoportok tematikáit, az időpontokat stb. plakátokon és szórólapokon találjátok. 
Éljetek bátran ezzel a lehetőséggel és ajánljátok barátaitok, rokonaitok, 
ismerőseiteknek is. 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköz-
napi életükben valamiről lemondást vállalnak, és amelynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 
37.060.- Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordí-
tottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 



Templomunk programjai (2015. október 18. – 2015. november 1.): 
Októberben hétfőtől szombatig a 18 órakor kezdődő szentmise után közösen imád-

kozzuk a rózsafüzért.  
Október 18., Missziós vasárnap, országos gyűjtés lesz a missziók javára. Kérjük a 

testvérek nagylelkű adományait! 16.30-kor az Országúti Orgonaestek kerestében 
Virágh András Gábor orgonaművész hangversenye lesz templomunkban. Belépés 
díjtalan, mindenkit szeretettel várunk. 

Október 22., csütörtök Boldog II. János Pál Pápa ünnepe. 
Október 23., péntek Kapisztrán Szent János ünnepe, a Tövis utcai templom búcsúja. 
Október 25-én, vasárnap 18 órakor ünnepeljük Páter Tamás Alajos OFM születé-

sének 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból volt tanítványa, Dr. Beer Miklós 
püspök úr misét celebrál templomunkban a 70 éves Kapisztrán Kórus szolgálatá-
val. Elhangzik: Tamás Alajos: Missa Populi. Közreműködik: Nagy László Adrián 
orgonaművész. Vezényel: Lógó Tibor Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

Október 28., szerda Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe. 
Október 31., szombat Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú ünnepe. 
November 1., vasárnap, mindenszentek napja parancsolt ünnep. A 18 órai szent-

misében a szentek közbenjárását kérjük plébániánk tagjainak megszentelődéséért. 
November 1.-8. között mindazok, akik a temetőben vagy templomban elhunyt sze-

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

November 2., hétfő, halottak napja, 7.30-kor és 18 órakor lesz szentmise. Az esti 6 
órás szentmise után lesz a közös megemlékező imádság elhunyt szeretteinkért. 

Novemberben és decemberben minden hétköznap 7.30-kor, vasárnap 6.30-kor 
szentmisét mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sek-
restyében 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 igénye-
ket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.  
 

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 

Templomunk tanévi működési rendje: 

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


