
 

„Uram, Te igaz vagy, 

vezess hát,  

ellenségeim ellenére is,  

s tedd járhatóvá előttem 

ösvényedet!” 

(Zs 5,9) 
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Szent Fausztina élete 

Faustyna M. Kowalska nővért, Isten 
Irgalmasságának apostolát a teológusok 
az egyház legjelentősebb misztikusai 
között tartják számon. 

1905. augusztus 25-én született 
Glogowiecben, mélyen vallásos paraszt-
családban. A tíz gyermek közül ő volt a 
harmadik, Helén névre keresztelték. 
Gyermekkorától fogva az ima, az enge-
delmesség, a nyomor iránti érzékenység 
és a szeretet jellemezte. 2 és fél évig járt 
iskolába, amikor nyolc évesen szolgáló-
sorba vonul, hogy szüleit támogassa.  
Kilencéves korában járult először szent-
áldozáshoz, bár Isten hívását a szerzetesi 
életre már hétéves korában érezte. Szülei 
nem akarták, hogy kolostorba vonuljon, 
így ebben az élethelyzetben Helén meg-
próbálta elnyomni magában Isten hívó 
szavát. Tizenöt éves korában bejelentette 
szüleinek, hogy apáca szeretne lenni. 
Erről szülei hallani sem akartak.  

Tizennyolc éves volt, amikor egy 
táncmulatság közben megjelent neki 
Jézus, és ezt kérdezte tőle: "Meddig 
fogok még szenvedni miattad, és te 
meddig vezetsz még félre engem?" 
(Napló 9.) Krisztus szenvedő szavai arra 
kényszerítették, hogy kolostorban keres-
sen helyet magának. A Szűzanyához fo-
hászkodott: "Mária! Téged kérlek, ve-
zess, és te irányíts engem." (Napló 11.) 
Több helyre is jelentkezett, de sehova 
sem vették fel. Végül 1925. augusztus 1-
én lépte át az Irgalmasság Anyjáról ne-
vezett kongregáció ajtaján Varsóban. 
Nem sokkal később erős késztetést ér-
zett, hogy egy másik kongregációba 
lépjen, ahol több ideje maradna a szem-
lélődő imára. Ekkor jelent meg előtte a 
sebekkel borított, szenvedő Krisztus 
képe: „Te okozol nekem ekkora fájdal-
mat, ha kilépsz ebből a rendből. Ide 
hívtalak, nem máshová és sok kegyelmet 
készítettem a számodra.” (Napló 19) A 

 



beöltözéskor az Oltáriszentségről neve-
zett Mária Fausztina nevet kapta. 1933. 
június 1-jén tett örökfogadalmat: tiszta-
ságra, szegénységre és engedelmességre. 
A kongregáció több házában is dolgo-
zott: volt szakács, kertész, portás. Kívül-
ről semmi sem látszott gazdag, miszti-
kus életéből. Áhítatos, hallgatag volt, de 
derűs, tele jóindulattal.   

Naplójában megismerhetjük erőfeszí-
téseit és mély egyesülését Istennel. Gaz-
dag kegyelmekkel ajándékozta meg az 
Úr: látomásokkal, Isteni irgalmasság tit-
kának mélységes ismeretével, prófétálás 
adományával, rejtett stigmákkal, emberi 
lelkekben való olvasás ismeretével és a 
misztikus eljegyzés kegyelmével. 

Ezen bőséges adományok ellenére is 
azt írja: Sem a kegyelmek, sem a sugal-
latok, sem az elragadtatások, sem sok 
adomány nem teszik a lelket tökéletessé, 
csak a lelkemnek benső egyesülése Isten-
nel. Szentségem és tökéletességem aka-
ratomnak az Isten akaratával való szoros 
egyesülésén alapszik.” (Napló 1107) 

Még a rend belépése előtt magára 
vett kemény böjtök és szigorú életmód 
olyannyira elerőtlenítette, hogy már a 
posztulátus alatt el kellett küldeni a Var-
só melletti Skolimówba, hogy javítsanak 
egészségi állapotán. Első novíciátusi éve 
után átélte az ún. „sötét éjszaka” rendkí-
vüli fájdalmas misztikus tapasztalatait, 
ezt követően a küldetéséből adódó sok 
megalázó szenvedést és lelki gyötrelmet 
kellett elviselnie. Fausztina nővér fel-

ajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek 
megmentéséért, emiatt is különböző 
szenvedések érték. Élete utolsó éveiben 
megerősödtek belső szenvedései, az ún. 
„lélek passzív éjszakája”, valamint testi 
fájdalmai: előrehaladott állapotba került 
tuberkulózisa, mely megtámadta tüdejét 
és az emésztő-rendszerét. Emiatt két al-
kalommal néhány hónapos kórházi keze-
lésen is volt Krakkóban, a Pradnikon.  

1936 májusában Krakkóba utazott, és 
haláláig ott élt. A végletekig legyengül-
ve, de lelkiekben teljesen éretten, Isten-
nel való misztikus egyesültségben halt 
meg 1938. október 5-én, alig harminchá-
rom éves korában. Testét Krakkó - 
Łagiewnikiben, a kolostori temető sír-
boltjában helyezték el, majd hamvait 
1966-ban a boldoggá avatási per folya-
mán átvitték a kolostor kápolnájába. 
Ereklyéit most is ott őrzik. 

2000-ben avatták szentté, Húsvét má-
sodik vasárnapján. 

"Ma téged küldelek az egész emberi-
séghez, irgalmasságom üzenetével - 
mondta Jézus Fausztina nővérnek. - 
Nem büntetni akarom a sérült emberisé-
get, inkább meg akarom gyógyítani, és 
irgalmas szívemre szorítani." (Napló, 
1588.) "Te vagy irgalmasságom titkár-
nője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen 
és az eljövendő életben (...), hogy kö-
zöld a lelkekkel nagy irgalmamat, me-
lyet irántuk érzek, és bátorítsd őket: 
bízzanak irgalmam mélységében." (Nap-
ló 1605 és 1567) 

 
 

Továbbra is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a keresztény szakemberekkel 
működő "Kilátó" Mentálhigiénés Központ programjait, a csoportos foglalkozáso-
kat és a segítőbeszélgetéseket egyaránt. A lehetőségek a kihelyezett szórólapokon 
olvashatók. 
 
 

Február 28-án, vasárnap  15.30-kor nagyböjti egyházzenei hangverseny lesz temp-
lomunkban kortárs magyar zeneszerzők műveiből. A belépés díjtalan! 



Egyházközségi hozzájárulás 

Amit a köznyelvben „egyházi adóként” emlegetünk, az hivatalosan 
„egyházközségi hozzájárulás”. A Katolikus Egyház nem tud és nem is akar kötelező 
jellegű adót kivetni, ugyanakkor számít a hívek támogatására.  

Az egyházközségeknek két fő bevétele van: az egyik a perselypénz, a másik az 
egyházközségi hozzájárulás. Kisebb része a befolyó összegnek a stólarészesedésből 
(misemondatásból) származik. A szentségek kiszolgáltatásáért nem szabad pénzt 
kérni. A hívek adományai a templom és a plébánia fenntartását szolgálják, nemcsak 
mint épületét (közműdíjak, renoválás, biztosítás, telefon, restaurálás stb.), hanem a 
liturgikus és közösségi tevékenység megannyi költségét is, és a civil alkalmazottak 
(pl. kántorok, hittanárok, irodai munkatársak) bérét. 

A rendszerváltás előtt jelképes összeg volt az „egyházi adó”, mert sok külföldi 
segély érkezett. Mára ezek megszűntek, s a magyar egyháznak is a saját lábára kell 
állnia, tehát a magyar hívek tartják fenn. 

Felmerülhet akkor a kérdés, hogy mennyit is adakozzunk, és hova? Ezzel 
kapcsolatban az egyháznak vannak erkölcsi irányelvei, és persze jó ha tudjuk, milyen 
praktikus oka és célja van a gyűjtéseknek. A Katolikus Egyház öt parancsa – amit 
mai szóhasználattal inkább „irányelveknek” kellene mondanunk – szerint: „az 
Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!”. Ennek mértékére is csupán 
ajánlás van a hívek számára: a mindenkori nettó kereset 0,5-1%-a. Az adakozás 
leginkább lelkiismereti kérdés, tehát mindenki maga dönti el, mi az ő mércéje.  

Templomunkba vasárnaponként 2000 ember jön misére, közösségi alkalmainkon 
ezen felül is többszázan vesznek részt; ugyanakkor az egyházközség fenntartásának 
terhét a hozzájárulás befizetésével csupán 500 testvér viselte az elmúlt években. 

A hozzájárulást többféle módon lehet befizetni: a plébánia irodáján személyesen, 
vagy sárga csekken, amit a portán is lehet kérni. Biztatjuk a testvéreket, hogy 
használják a közvetlen banki átutalás lehetőségét is. 

A következő két vasárnapon, február 28-án és március 6-án a szentmisék 

után is lehetőség van a Képviselőtestület tagjainál az egyházi hozzájárulás 
befizetésére.  

Köszönjük mindazoknak, akik év elején már befizették az egyházközségi 
hozzájárulást, és kérjük a plébánia területén lakókat, támogassák egyházközségünket 
február 28-án, vagy március 6-án a szentmisék végén! 

Az Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia bankszámlaszáma:  
Erste Bank 11600006-00000000-67842472 

 
P. Bán Jónás ofm Bodroghelyi Csaba 

Plébános Képviselőtestület, világi elnök 
 



Templomunk programjai (2016. február 21. – március 13.): 
Nagyböjt péntekein 17.00 órakor keresztutat végzünk. 
Február 28-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára, nálunk a 

ferences rend által fenntartott oktatási intézmények javára. 
Február 28-án és március 6-án, vasárnap a szentmisék után lehetőség lesz az egyházi 

hozzájárulás befizetésére a képviselőtestület tagjainál. 
Március 4. elsőpéntek, 10 órakor, és 19.30-kor is lesz szentmise. 
Március 12-13-14-én, szombaton, vasárnap és hétfőn lesz plébániánk nagyböjti 

lelkigyakorlata. A 18.00 órai szentmisék keretében az elmélkedéseket Száraz 
László piliscsabai plébános atya vezeti. A lelkigyakorlat egyben felkészülés a be-
tegek szentségének vételére, melyet a lelkigyakorlat zárószentmiséjén, 14-én, 
hétfőn az esti szentmise keretében szolgáltatunk ki. A szentség felvételéhez felté-
tel a szentgyónás. Kérjük, hogy a szent kenet felvételére jelentkezők töltsenek 

ki jelentkezési lapot, melyet a portán lehet kérni. A lelkigyakorlatot fontos 
nagyböjti felkészülésnek szánjuk, nagy szeretettel várjuk a kedves testvéreket! 

 

 

A jövő vasárnapi perselyadományt a ferences rend által fenntartott oktatási-
nevelési intézmények számára gyűjtjük. A rendtartomány jelenleg 6 közoktatási 
intézménnyel (Szentendrei Gimnázium, Esztergomi Gimnázium és Kollégium, Szent 
Angéla Iskola, Testvérkék Óvoda, Autista Segítő Központ, Jászberényi Szakiskola 
és Gimnázium) rendelkezik, valamint 3 felsőoktatási intézmény fenntartója. Diákja-
ink száma meghaladja a 2000 főt, világi munkatársainké a 300 főt. Közülük sokan 
saját plébániáinkhoz tartoznak. Az elmúlt években a fenntartás mellett elsősorban az 
energetikai fejlesztések pályázatainak önrészéhez és eszközfejlesztésekhez kellett 
forrásokat találnunk, de az adományozók jóvoltából tudunk iskoláinkban tehetség-
gondozó rendszert működtetni és ez teszi lehetővé a szegényebb sorsú diákok támo-
gatását is. Iskoláinkra úgy tekintünk, mint az emberség, a keresztény hit, valamint a 
ferences lelkiség továbbadásának és megőrzésének helyére, nem utolsó sorban, mint 
új hivatások bölcsőjére. Ezért is hálásan köszönjük minden Kedves Testvérünk imá-
dáságát, erkölcsi és anyagi támogatását. 
 
 
 

 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 900 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, 1100 1230; 1800 és 1930. 

Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730 
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. 


